
Stichting Stadsschouwburg Velsen

VERKORTE BALANS PER31 DECEMBER 2014

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal

31 december 2014 31 december 2013

331.077

579.675

910.752

360.876

607.181

968.057



Stichting Stadsschouwburg Velsen

31 december 2014 31 december 2013

PASSIVA

(in euro's)

EIGEN VERMOGEN 65.904-

VOORZIENINGEN 23.059

KORTLOPENDE SCHULDEN 953.597

Totaal 910.752

45.567

56.412

866.078

968.057
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VERKORTESTAAT VAN BATEN EN LASTENOVER 2014

Werkelijk Begroting Werkelijk
2014 2014 2013

(in euro's)

Recettes 921.601 963.707 1.201.415

Subsidie Gemeente Velsen 862.440 797.440 829.540

Overige opbrengsten 228.132 211.061 194.315

SOM DERBEDRIJFSOPBRENGSTEN 2.012.173 1.972.208 2.225.270--_ ........... - .... -- --------------- ---------------

Voorstellingskosten 815.750 805.487 1.029.332

Personeelskosten 617.661 561.761 616.580

Overige bedrijfskosten 694.505 667.782 630.633

SOM DERBEDRIJFSKOSTEN 2.127.917 2.035.030 2.276.545
. _-_ ...... -------- ... ----------_ .... ---------_ .. _-_ ..

BEDRIJFSRESULTAAT 115.744- 62.821- 51.275-

Financiële baten 4.274 4.150 8.245

RESULTAATUIT GEWONE BEDRIJFSUITO 111.470- 58.671- 43.028-

Bijzondere baten 19.384

RESULTAAT 111.470- 58.671- 23.644-
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DEJAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DEWAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULAATBEPALING

Algemeen

Dewaardering van activa en passivaen de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basisvan historische kosten; activa en passivazijn gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 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.

Toepassing Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Dezejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met jaarverslaggevingvoorschriften
zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder is
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven toegepast.

Vergelijkende cijfers

Degehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

RISICO- EN CONTINUITEITSPARAGRAAF

Omstandigheden waarin de schouwburg verkeert
DeStichting Stadsschouwburg Velsen (SSV)heeft ultimo boekjaar 2014 per saldo een negatieve reserve van
€ 65.904,- als gevolg van een negatief resultaat over 2014 van € 111.470,-.
Het negatieve resultaat over 2014 is toe te schrijven aan verschillende factoren:
* tegenvallende inkomsten uit kaartverkoop
In het seizoen 2014-2015 konden vanwege de verlengde zomersluiting (nieuw stoelenplan/facelift zaal)
minder professionele voorstellingen worden geprogrammeerd. Het geraamde positieve resultaat op de
programmering 2014-2015 werd door het verlies van twee speelmaanden niet gehaald.
Daarnaast heeft de SSVte maken met de groeiende ontwikkeling dat steeds meer kaartjes via actieprijzen
worden verkocht, waardoor de oorspronkelijke geraamde recettes steeds minder vaak worden bereikt.
*structurele aanpassing doorberekening van de horecastichting aan de schouwburg
Er heeft een correctie plaatsgevonden van de doorberekening van medewerkers die voor zowel de schouwburg
als voor de horecastichting werken zijn. Dedoorberekening komt nu overeen met de actuele invulling van functies.
* incidentele tegenvallers
Op het gebied van o.a. de automatisering.

In financiële zin dient de SSV de huidige negatieve exploitatie om te buigen naar een positieve, gezonde exploitatie.

In de begroting 2015 (waarin het theaterseizoen 2014-2015) is opgenomen, kan maar heel beperkt worden ingegrepen.
De cijfers over seizoen 2014-2015 maken duidelijk dat het geraamde bezoekersaantal weliswaar wordt gehaald,
maar dat ook in dat seizoen de opbrengst achterblijft bij de raming. Van de geraamde opbrengst van € 135.000,-
wordt bijna € 60.000,- gerealiseerd.



Stichting Stadsschouwburg Velsen

eerste maatregelen op korte termijn
Eentijdelijke contract van een marketing medewerker wordt vanaf de zomer 2015 niet verlengd.
Dit levert een besparing op jaarbasis op van € 24.000,- op personeelskosten. Ook wordt de aanpassingvan de
arbeidsovereenkomst van een andere marketingmedewerker (per 1 april 2015 met 8 uur/week) ingeboekt
als een bezuiniging van € 10.000,- op de personeelskosten. Dezemaatregelen maken een herbezinning
van het marketingbeleid op korte termijn noodzakelijk.

maatregelen op langere termijn
Op basisvan de realiteit van de afgelopen jaren wordt de opbrengst van de professionele programmering
in de komende begrotingen aangepast. Degeraamde opbrengst ligt voortaan belangrijk lager dan in eerdere jaren.
DeSSVcalculeert de gevolgen van het veranderde koopgedrag van het publiek (men koopt later en zoveel mogelijk
tegen actietarieven) in. In de toelichting op de jaarcijfers 2014 werd al aangegeven dat een 'normale'
seizoensprogrammering, ook al worden daarin de geraamde bezoekersaantallen gehaald, minder opbrengst oplevert
omdat een groeiend aantal kaartjes tegen actietarieven wordt verkocht en dus niet voor de normale geraamde
toegangsprijs.
Om met deze verlaagde inkomstenraming toch een sluitende begroting te kunnen indienen, wordt structureel
in de uitgaven geschrapt. Deeerste korte termijn-maatregelen zijn binnen de organisatie op het gebied van de
marketing genomen. Aanvullende maatregelen dienen te volgen. Binnen de organisatie worden in 2016,
na het vertrek van drie medewerkers wegens pensionering, structurele wijzigingen aangebracht in de
afdeling theatertechniek en op de financiële administratie. Waardoor een kostenbesparing
van nog eens € 20.000,- op jaarbasis kan worden ingevuld.

verdere verwachtingen
Met de boven geschetste besparingen kunnen de eerste gevolgen van de marktontwikkelingen worden opgevangen.
Om op langere termijn weer tot een gezonde financiële exploitatie te komen, zal de SSVzich moeten
bezinnen op haar inhoud, haar beleid en haar mogelijkheden. Op haar rol in het lokale culturele klimaat
en op de door de gemeente gegeven opdracht.
Jaarlijks stijgende kosten, een bevroren gemeentelijke subsidie en stagnerende inkomsten uit de markt plaatsen
de opnieuw ingekrompen organisatie in een bijna onmogelijke situatie. De functie van de SSVbinnen de lokale
en regionale podiumkunst zou opnieuw gedefinieerd moeten worden. Dewerkelijke kosten van de succesvolle
en groeiende ondersteuning van de amateurkunst zouden meer inzichtelijk gemaakt moeten worden
en tot nieuwe afspraken met de gebruikers en de gemeente moeten leiden.
De directie en het bestuur gaan er vooralsnog vanuit dat op basisvan de begroting 2016 met de gemeente tot
nieuwe afspraken gekomen kan worden en dat met deze afspraken en de door de stichting te nemen maatregelen
op langere termijn een duurame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk is.
Dejaarrekening is derhalve opgesteld op continuïteitsbasis.

GRONDSLAGEN VOOR DEWAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Demateriële 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 basisvan een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Erwordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Vorderingen

Devorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in minde
ring gebracht. Dezevoorzieningen worden bepaald op basisvan individuele beoordeling van de
vorderingen.

Voorzieningen

- Seniorenbeleid
Dit betreft verplichtingen uit hoofde van het voor de normale pensioendatum beëindigen van dienstverban
den met werknemers. Ontslagvergoedingen worden verwerkt indien aantoonbaar sprake is van een
verplichting tot beëindiging van dienstverbanden met werknemers. Deverplichting wordt als zodaning
opgenomen en toegelicht onder de voorzieningen.
- Voorziening arbeidsongeschiktheid
Vààr de balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (incl. werk
geverslasten) van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel
is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekoemst verschuldigde bedrag.
Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen worden ten laste van de voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Schuldenworden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze is over het algemeen
gelijk aan de nominale waarde. Na eerste waardering worden de schulden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten uit hoofde van recettes betreffen de opbrengsten van aan derden verkochte
entreebewijzen onder aftrek van verleende kortingen en van de over de omzet geheven
omzetbelasting.

De door de Gemeente Velsen verstrekte subsidies zijn gebaseerd op de Algemene Subsidie
verordening Gemeente Velsen (Welzijn) november 2013.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basisen toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.


