
2.1  Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

31-12-2017

ACTIVA  €  € 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 156.226

156.226

Vlottende activa

Voorraden 

Gereed product en handelsgoederen 10.303

10.303

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 51.565

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.057

Overige vorderingen 79.691

132.313

Liquide middelen 161.650

Totaal activazijde 460.492

31-12-2017

PASSIVA  €  € 

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 270.000

Overige reserves -304.894

        34.894-

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen 64.949

64.949

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 61.570

Belastingen en premies sociale verzekeringen 37.477

Overige schulden 13.280

Overlopende passiva 318.110

430.437



Totaal passivazijde 460.492

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

 €  € 

Baten als tegenprestatie voor leveringen 1.269.110 1.197.609

Subsidiebaten 1.562.863 933.500

Sponsorbijdragen 16.132 26.748

Baten 2.848.105 2.157.857

Inkoopwaarde geleverde producten 710.410 652.189

Activiteitenlasten 710.410 652.189

Bruto exploitatieresultaat 2.137.695 1.505.668

Lonen en salarissen 876.114 373.740

Sociale lasten 223.697 110.970

Afschrijvingen materiële vaste activa 48.657 46.033

Overige personeelskosten 263.616 361.479

Huisvestingskosten 440.465 487.469

Bedrijfskosten 43.710 42.016

Verkoopkosten 105.497 103.370

Kantoorkosten 88.969 82.434

Algemene kosten 76.016 62.509

Beheerslasten 2.166.741 1.670.020

Exploitatieresultaat -29.046 -164.352

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 132 191

Rentelasten en soortgelijke kosten -6.011 -4.570

Som der financiële baten en lasten -5.879 -4.379

Bijzondere baten - 215.912

Som der bijzondere baten en lasten - 215.912

Resultaat -34.925 47.181

Resultaat -34.925 47.181

Bestemming resultaat:



Bestemmingsreserve huurdersinvesteringen 90.000 90.000

Overige reserve -117.742 -42.819

Bestemmingsfonds promotie Kunstencentrum -7.183 -

-34.925 47.181

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 Kleine-Organisaties –zonder

-winststreven.

Overdracht exploitatie AMOG

In 2016 is de overgang van de Algemene Muziekschool Oost-Groningen (AMOG) naar

 Stichting Cultuurhuis De Klinker ingezet en per 1 januari 2017 geëffectueerd. De AMOG 

was een gemeenschappelijke regeling  (GR) tussen de gemeenten Oldambt en Bellingwedde.

 In 2016 is de exploitatie van AMOG overgedragen aan Stichting Cultuurhuis De Klinker, 

waarbij het voltallige personeel in dienst bleef bij de GR en om niet werd uitgeleend aan 

Stichting Cultuurhuis De Klinker. Per 1 januari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling 

van de Algemene Muziekschool Oost-Groningen opgeheven. Het personeel is, met 

uitzondering van één werknemer waarmee een herplaatsingstraject is aangegaan, in 

dienst getreden van Stichting Cultuurhuis De Klinker. De exploitatie is vanaf 2017 volledig

 verwerkt in de jaarrekening van Stichting Cultuurhuis De Klinker met als benaming 

Kunstencentrum. In 2016 werden de loonkosten en de gemeentelijke bijdragen nog

 verantwoord in de jaarrekening van de GR.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Cultuurhuis De Klinker, statutair gevestigd te gemeente 

Oldambt, bestaan voornamelijk uit:

- de exploitatie van een theater, een bibliotheek, een school voor muziek, dans en theater,

 de Lokale Omroep Gemeente Oldambt, een filmzaal en horeca.

Met ingang van het jaar 2016 is de exploitatie van Algemene Muziekschool Oost-Groningen

 op grond van de gemaakte afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

overgedragen aan Stichting Cultuurhuis De Klinker.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 251 te Winschoten.

De stichting is opgericht op 27 augustus 2013.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 22 werknemers in dienst op basis van een 

fulltime dienstverband. In het jaar 2016 waren dit 10 werknemers.

Vergelijkende cijfers

De rubricering van de vergelijkende cijfers in de winst- en verliesrekening over het boekjaar

 2016 is op een aantal punten aangepast om het inzicht in de cijfers te vergroten. Dit heeft

 geen invloed op het resultaat over het boekjaar 2016 gehad.



Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen,

 is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt

, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen

 en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting

 op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij 

bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

 de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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 restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of

 vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.

 Deze 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.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover 

niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct 

opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd 

omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling

 van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt

 dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. 

Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, 



gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten

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

 opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

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.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen 

of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen,

 alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het 

moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke

 risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde 

periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten

 zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt

 in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten

 aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en 

verliesrekening verantwoord.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting

 bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), 

wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. 

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 

naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de

 aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder 

de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten



De financiële baten en lasten betreffen de op de 

verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en  -kosten van uitgegeven en 

ontvangen leningen en tegoeden.

Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale 

bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.



31-12-2016

 €  € 

193.672

193.672

13.108

13.108

175.724

31.198

116.165

323.087

209.886

739.753

31-12-2016

 €  € 

180.000

-187.152

          7.152-

-

-

282.740

15.897

64.063

384.205

746.905



739.753


