
VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

(ineuro's)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal

Stichting Stadsschouwburg Velsen

31 december 2015 31 december 2014

29.218

266.219

416.584

712.021

331.077

579.675

910.752



Stichting Stadsschouwburg Velsen

31 december 2015 31 december 2014
PASSIVA

(in euro's)

EIGEN VERMOGEN 287.714-

VOORZIENINGEN 74.635

KORTLOPENDE SCHULDEN 925.101

Totaal 712.021

65.904-

23.059

953.597

910.752



VERKORTE STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

(in euro's)

Recettes
Subsidie Gemeente Velsen
Overige opbrengsten

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Voorstellingskosten
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten

SOM DER BEDRIJFSKOSTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

Bijzondere baten
Bijzondere lasten

RESULTAAT

Stichting Stadsschouwburg Velsen

Werkelijk
2015

1.083.415
870.414
234.237

2.188.066

990.502
657.758
717.328

2.365.588

177.522-

2.268

175.254-

8.444
55.000-

221.810-

Begroting
2015

1.132.579
870.414
222.590

2.225.583

903.579
623.807
702.198

2.229.584

4.000-

4.000

Werkelijk
2014

921.601
862.440
228.132

2.012.173

815.750
617.661
694.505

2.127.917

115.744-

4.274

111.470-

111.470-



Stichting Stadsschouwburg Velsen

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULAATBEPALING

Algemeen

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

Deze jaarrekening 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

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

RISICO- EN CONTINUITElT

Algemeen
Erzijn veel positieve zaken te vermelden over de Stadsschouwburg Velsen (SSV)en haar
bijdrage aan de lokale cultuur. In het kader van deze paragraaf blijven die onderbelicht
omdat de zorgwekkende financïele positie en de interne organisatie zonder ingrijpen
de continuïteit in de weg staan.

Financïele situatie
De financïele situatie, zoals die zichtbaar wordt in deze jaarrekening is kritiek. Het verlies

in 2015 is ten opzichte van voorgaande jaren verder toegenomen en de solvabiliteit van de
Stichting is daardoor verder uitgehold. Verplichtingen die voor het komende seizoen zijn aangegaan
overstijgen de beschikbare middelen. Dit alles leidt in 2016 nog niet tot liquiditeitsproblemen.
De continuïteit van de schouwburg hangt wel in belangrijke mate af van de blijvende subsidie

bereidheid van de gemeente en het aantrekken van nieuwe sponsoren.

Maatregelen
Deze situatie heeft in het 2e kwartaal 2016 geleid tot ingrijpen door het Stichtingbestuur.
Samen met de belangrijke stakeholders wordt gewerkt aan een herstelplan. De eerste effecten
van de genomen maatregelen zijn zichtbaar en geven ondanks de hierboven geschetste situatie
vertrouwen in de toekomst. Over de genomen en te nemen maatregelen kan op dit moment nog niet

in detail worden ingegaan.

Ontwikkelingen
Met de gemeente en de overige stakeholders vinden gesprekken plaats over optimalisatie van de
performance van de schouwburg. Naast kostenbesparende maatregelen speelt daar het maximeren
van bezoekers aantallen een belangrijke rol in. De eerste resultaten van genoemde gesprekken zijn
positief en geven ons vertrouwen in de toekomst.

Continuiteitsveronderstelling
Gegeven deze verwachting is de jaarrekening opgesteld van de continuiteit van de schouwburg.



Stichting Stadsschouwburg Velsen

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus de toegekende investeringssubsidie,
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.

Vorderingen

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

Voorzieningen

- Voorziening arbeidsongeschiktheid
Vààr de balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (incl. werkgevèrslasten)

van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel is een voorziening
gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. Aan arbeidsongeschikt
personeel betaalde bedragen worden ten laste van de voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Schulden worden 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 basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Afschrijvingen worden berekend op basisvan de geactiveerde waarden met inachtneming
van de geschatte levensduur van de betreffende activa.


