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Algemeen

Doelstelling:

Het doel van de stichting is:

- het mogelijk maken, bevorderen en in administratief-technische zin begeleiden van activiteiten

die gericht zijn op de ontwikkeling van eigentijds muziektheater;

- het instandhouden van een of meer gezelschappen die wezenlijk aan bovenvermelde

ontwikkeling bijdragen;

- voorwaarden te scheppen ten einde door haar geproduceerde voorstellingen zowel in Nederland

als daar buiten te doen plaatsvinden;

- het mogelijk maken van andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling

van bovenvermelde gezelschappen

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Verantwoording aan het Fonds Podiumkunsten

De verantwoording aan het Fonds Podiumkunsten dient te bestaan uit drie onderdelen:

1 De in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening;

2 Het in het jaarverslag opgenomen bestuursverslag;

3 De prestatieverantwoording.

Voor het bestuursverslag en de kwantitatieve gegevens wordt naar deze documenten verwezen.
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JAARREKENING
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Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming

31-12-2017 31-12-2016

euro euro

ACTIVA

Immateriële Vaste Activa 0 0

Materiële Vaste Activa 50.169 55.120

Financiële Vaste Activa 0 0

Totaal Vaste Activa 50.169 55.120

Voorraden 82.014 37.867

Vorderingen 202.919 209.365

Effecten 0 0

Liquide middelen 785.498 307.066

Totaal Vlottende Activa 1.070.431 554.298

TOTAAL ACTIVA 1.120.600 609.418
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Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming

31-12-2017 31-12-2016

euro euro

PASSIVA

Algemene reserve 548.340 324.675

Totaal Eigen Vermogen 548.340 324.675

Voorzieningen 0 0

Nog te besteden subsidie FPK 243.625 0

Totaal Langlopende Schuld 243.625 0

Schulden aan leveranciers 108.370 69.022

Belastingen en sociale premies 40.262 29.722

Pensioenen en sociale regelingen 34.415 16.650

Overige schulden en overlopende passiva 145.588 169.349

Totaal Kortlopende Schuld 328.635 284.743

TOTAAL PASSIVA 1.120.600 609.418
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Exploitatierekening 2017 meerjaren

begroting begroting

2017 2017 FPK 2016

euro euro euro euro

BATEN

1 a Publieksinkomsten binnenland 440.843 713.959 588.836

- Recette 0 80.028 6.797

- Uitkoop 41.883 71.325 40.256

- Partage 398.960 562.606 541.783

1 b Publieksinkomsten buitenland 0 10.000 39

1 Publieksinkomsten Totaal 440.843 377.120 723.959 588.875

2 Sponsorinkomsten 0 0 25.000 0

3 a Baten coproducties 118.446 122.837 248.750 129.947

3 b Overige inkomsten 71.096 0 0 72.544

3 Overige Directe Inkomsten 189.542 122.837 248.750 202.491

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 tm 3) 630.385 499.957 997.709 791.366

5 Indirecte Opbrengsten 122.282 224.721 185.793 202.180

6 a Bijdragen particulieren incl. vrienden 3.482 0 3.500 3.837

6 b Bijdragen van bedrijven 0 0 0 7.500

6 c Bijdragen van private fondsen 165.246 110.000 216.500 113.000

6 d Bijdragen van goede doelenloterijen 0 0 0 0

6 e Overige private bijdragen 0 0 0 0

6 Overige bijdragen uit private middelen 168.728 110.000 220.000 124.337

7 Totaal Eigen Inkomsten 921.395 834.678 1.403.502 1.117.883

8 Meerjarige subsidie FPK 989.118 850.500 1.169.400 1.078.800

9 Meerjarige subsidie provincie 0 0 0 0

10 Meerjarige subsidie gemeente 544.698 544.698 610.390 539.420

11 Meerjarige subsidie overig 0 0 0 0

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 0 0 49.750 54.780

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen1.533.816 1.395.198 1.829.540 1.673.000

14 Totale baten 2.455.211 2.229.876 3.233.042 2.790.883

INKOMSTENQUOTES

Berekende Eigen Inkomensquote 37,53% 37,43% 43,41% 40,05%

Berekende Andere Inkomensquote 59,71% 61,86% 63,83% 61,35%
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Exploitatierekening 2017 (vervolg) meerjaren

begroting begroting

2017 2017 FPK 2016

euro euro euro euro

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 408.519 429.501 447.603 399.279

2 Beheerslasten materieel 253.649 292.245 321.547 283.708

3 Totale Beheerslasten 662.168 721.746 769.150 682.987

4 Activiteitenlasten personeel voorber. 722.858 950.425 918.319

4 Activiteitenlasten personeel uitvoering 419.337 720.875 534.356

4 Activiteitenlasten personeel 1.142.195 1.045.009 1.671.300 1.452.675

5 Activiteitenlasten materieel voorber. 138.987 219.958 179.858

5 Activiteitenlasten materieel uitvoering 211.785 429.084 327.917

5 Marketing 75.726 143.050 102.401

5 Educatieve activiteiten 1.196 500 3.559

5 Activiteitenlasten materieel 427.694 395.309 792.592 613.735

6 Lasten Coproducties 0 0 0 0

7 Totale Activiteitenlasten 1.569.889 1.440.318 2.463.892 2.066.410

8 Totale lasten 2.232.057 2.162.064 3.233.042 2.749.397

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 223.154 67.812 0 41.486

10 Saldo rentebaten/-lasten 511 0 0 823

11 Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0 0

511 0 0 823

12 Exploitatieresultaat 223.665 67.812 0 42.309

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 10,83 11,00 10,00

Fte. Tijdelijk in dienst 7,53 15,00 11,59

Fte. Inhuur 8,35 14,00 11,54

Totaal Fte. personele bezetting 26,71 40,00 33,13

Aantal vrijwilligers 0 15 0

Fte. vrijwilligers 0,00 0,00 0,00

*) Er wordt relatief veel met contracten per uitvoering gewerkt.
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Algemene toelichting en grondslagen

Algemene toelichting

Activiteiten

Zie doelstelling op pagina 3.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Orkater is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het stichtingsregister

bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 209.307.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonderwinststreven 

van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen en het Handboek

verantwoording meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. Wanneer

de Richtlijnen en het Handboek met elkaar strijdig zijn prevaleren de bepalingen uit het Handboek.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Continuïteit

De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling

van continuïteit van de stichting en financiële steun van diverse financiers. Zonder deze financiële steun

is het voortbestaan van de stichting onzeker. Er zijn in het huidige boekjaar verplichtingen aangegaan 

ten aanzien van voorstellingen die in volgende boekjaren vallen. Deze werkwijze is inherent aan de

aard van de bedrijfsactiviteiten. Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot

huur-/leasecontracten en arbeidscontracten. De duur van deze contracten overschrijden de looptijd 

van de subsidiebeschikking.
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Algemene toelichting en grondslagen (vervolg)

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Vaste activa

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder aftrek van lineair

berekende afschrijvingen, waarbij de verwachte economische levensduur in acht wordt genomen.

Vlottende activa

Onderhanden activiteiten:

Kosten en opbrengsten met betrekking tot voorstellingen welke in het volgende jaar

in productie gaan, worden in het onderhanden werk verantwoord. Kosten en opbrengsten

met betrekking tot lopende producties worden verdeeld op basis van de looptijd e/o aantal opvoeringen

van het project. Onder onderhanden werk worden alleen variabele (personeels)kosten en opbrengsten 

verantwoord, welke direct aan een project toe te rekenen zijn.

Vorderingen:

De vorderingen op debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde, onder aftrek van een

voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen:

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire

bepalingen kan worden beschikt, voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als

algemene reserve.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden

in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio

of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de

uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd 

van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde.
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Algemene toelichting en grondslagen (vervolg)

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten 

alsmede ontvangen subsidies enerzijds en anderzijds de daarmee samenhangende lasten. 

Opbrengsten en subsidies en bijdragen

 Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties,

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 

diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 

waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee 

samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten

 De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de

 arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers.
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Overige gegevens

2017 2016

euro euro

Resultaatbestemming

Exploitatieresultaat 223.665 42.309

Conform het besluit van het Bestuur wordt het resultaat als volgt bestemd:

Toevoeging (onttrekking) aan de Algemene Reserve 223.665 42.309

223.665 42.309

Eigen vermogen na resultaatbestemming:

Algemene Reserve 324.675 282.366

Bestemming exploitatieresultaat 223.665 42.309

Stand per 31 december 548.340 324.675


