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JAARVERSLAG

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking resultaatbestemming)

31-12-2015

€

31-12-2014

€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 131.594 93.241

Vlottende activa

Voorraden 8.718 6.200

Vorderingen  (1) 356.459 313.124

Liquide middelen 312.886 498.770

 678.063 818.094

 809.657 911.335

Passiva

Eigen vermogen  (2)

Bestemmingsreserve verbouwing 55.000 55.000

Bestemmingsfonds 9.298 9.298

Overige reserves -392.783 -394.416

-328.485 -330.118

Kortlopende schulden 1.138.142 1.241.453

 809.657 911.335
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015 2014

€ €

BATEN

Som van de bedrijfsopbrengsten 1.712.639              1.674.990              

LASTEN

Lonen en salarissen 409.035                 367.358                 

Sociale lasten 100.515                 93.469                   

Pensioenlasten 52.661                   54.164                   

Overige personeelslasten 165.455                 143.022                 

Afschrijvingen 28.795                   22.763                   

Overige bedrijfskosten 945.007                 947.776                 

Som van de bedrijfslasten 1.701.468              1.628.552              

Bedrijfsresultaat 11.171                   46.438                   

Financiële baten/lasten (3) -9.539                    -6.974                    

Resultaat 1.632                     39.464                   

BESTEMMING SALDO 2015

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserves (2) 1.632                     39.464                   

1.632                     39.464                   

3



KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2015

€ €

2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 11.171 46.438

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 28.739 24.763

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie voorraden -2.518 3.196

Mutatie vorderingen -43.335 -143.033

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende

schulden) -103.311 135.644

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -109.254 67.008

Rentelasten -9.539 -6.974

Kasstroom uit operationele activiteiten -118.793 60.034

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -67.646 -36.799

Desinvesteringen materiële vaste activa 554 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -67.092 -36.799

Mutatie geldmiddelen -185.885 23.235

Stichting Schiedamse Theaters

Schiedam

Publicatieverslag 2015

4



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Schiedamse Theaters, statutair gevestigd te Schiedam, bestaan voornamelijk uit

het exploiteren van een theater.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De  jaarrekening  is  opgesteld  volgens  de  in  Nederland  algemeen  aanvaarde  grondslagen  voor  financiële

verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten.  Tenzij  bij  het  betreffende  balanshoofd  anders  wordt  vermeld,  worden  de  activa  en  passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

Baten  en  lasten  worden  toegerekend  aan  het  jaar  waarop  ze  betrekking  hebben.  Winsten  worden  slechts

opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden

voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

De cijfers van voorgaand boekjaar zijn, indien noodzakelijk, aangepast terwille van de vergelijkbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De  materiële  vaste  activa  worden  gewaardeerd  op  verkrijgingsprijs,  verminderd  met  de  cumulatieve

afschrijvingen  en  indien  van toepassing  met  bijzondere  waardeverminderingen. De  afschrijvingen  worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis  van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs,  rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf

het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Subsidies  in  verband  met  de  aanschaf  van  (materiële)  vaste  activa  worden  gepassiveerd  onder  de

overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van

deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Afschrijving

Actief

%

Apparatuur  6,66% - 20%

Andere vaste bedrijfsmiddelen  0

Ontvangen subsidies 6,67%
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Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere

netto-opbrengstwaarde.  Deze  lagere  netto-opbrengstwaarde  wordt  bepaald  door  individuele  beoordeling

van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde.  Noodzakelijk  geachte  voorzieningen  voor  het  risico  van  oninbaarheid  worden  in  mindering

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het  resultaat  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  opbrengstwaarde  van  de  geleverde  prestaties  en

verrichte  diensten  enerzijds,  en  anderzijds  de  kosten  en  andere  lasten  van  het  jaar,  gewaardeerd  tegen

historische kostprijzen.

Opbrengst uit theateractiviteiten

Opbrengsten  van  diensten  worden  opgenomen  naar  rato  van  de  mate  waarin  de  diensten  zijn  verricht,

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de

geschatte  kosten  van  de  totaal  te  verrichten  dienstverlening.  De  kostprijs  van  deze  diensten  wordt  aan

dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van theateractiviteiten

De  kostprijs  van de  omzet  omvat  de  kostprijs  van de  verkochte  en  geleverde  goederen,  bestaande  uit  het

directe  materiaalverbruik,  de directe  loon- en machinekosten en de overige directe  en indirecte  kosten die

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies  worden  ten  gunste  van  de  winst-en-verliesrekening  gebracht  in  het  jaar  ten  laste

waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort

zich heeft voorgedaan.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan

kredietinstellingen.

Ontvangsten  en  uitgaven  uit  hoofde  van  interest  zijn  opgenomen  onder  de  kasstroom  uit  operationele

activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

Activa

(1)  Vorderingen

Onder de verantwoorde vorderingen bevinden zich geen posten met een resterende looptijd van meer dan

één jaar.

Passiva

(2)  Eigen vermogen

2015

€

2014

€

Bestemmingsreserve verbouwing

Stand per 1 januari 55.000 55.000

Mutatie - -

Stand per 31 december 55.000 55.000

De  bestemmingsreserve  verbouwing  is  door  het  bestuur  bestemd  voor  de  toekomstige  afschrijvingen  van

onder andere de verbouwing van de entree, de foyer en de kantoren. De afschrijvingen worden in mindering

gebracht op de reserve.

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds verbouwing kantoor

Stand per 1 januari 9.298 9.298

Mutatie - -

Stand per 31 december 9.298 9.298

Overige reserves

Stand per 1 januari -394.415 -433.880

Resultaatbestemming boekjaar 1.632 39.464

Stand per 31 december -392.783 -394.416

Stichting Schiedamse Theaters

Schiedam

Publicatieverslag 2015

8



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Lease- en huurverplichtingen

De  stichting  is  een  operational  leaseverplichting  aangegaan  voor  een  copier  tot  en  met  2017,  waarvan de

verplichting € 4.432 op jaarbasis bedraagt

De  stichting  is  een  huurverplichting  aangegaan  voor  een  vaatwasmachine  tot  en  met  2016,  waarvan  de

verplichting € 4.752 op jaarbasis bedraagt.

Huurverplichtingen onroerende zaken

De  huurverplichting  voor  het  pand,  waarin  het  theater  gevestigd  is,  bedraagt  voor  het  komende  jaar

€ 501.882  exclusief  servicekosten  ad  € 139.780  op  jaarbasis.  Tegenover  deze  huurverplichting  staat  de

subsidie van de Gemeente Schiedam.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

De baten zijn in 2015 ten opzichte van 2014 met 8,5 % gestegen.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur opereert op afstand en heeft een directeur aangesteld voor de dagelijkse leiding van de

organisatie. De functie is bezoldigd en wordt gehonoreerd volgens de richtlijnen in de theatersector. De

totale werkgeverslast (bruto-bruto) voor de bezoldiging van de directeur, inclusief sociale lasten, pensioen,

vakantiegeld en eindejaartoeslag, bedraagt € 119K per jaar (de individueel WNT-maximum bezoldiging

bedraagt €178K). Er is geen sprake van bonussen of andere soortgelijke vergoedingen. Het dienstverband

bestond van 1 januari tot en met 31 december 2015 en de omvang van het dienstverband is 1fte.

 Leden van het Bestuur ontvangen geen vacatiegelden.

Personeelsleden

Bij de stichting waren ultimo 2015 15 personeelsleden werkzaam (2014: 14).
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2015

€

2014

€

(3)  Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.038 626

Rentelasten en soortgelijke kosten -10.577 -7.600

-9.539 -6.974
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