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Aan de Raad van Toezicht van
Stichting Theater de Schalm
Meiveld 3
5501 KA Veldhoven

Kenmerk
Behandeld door
Datum

1 91 9000
EK
24 mei 2019

Betreft : Jaarrekening 2017 l2O1 8

Geachte leden van de Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 201712018 van Stichting Theater de Schalm.

Voor de accountantscontrole is door u opdracht gegeven aan Crowe Foederer B.V te Eindhoven. Voor hun
controleverklaring verwijzen wij u naar de "Overige gegevens" op bladzijde 23.

1 ALGEMEEN

1.'l Doel van de stichting

Het doel van Stichting Theater de Schalm bestaat uit het gelegenheid bieden tot het uitoefenen en bevorderen van
culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Dit doel tracht de stichting onder meer te verwezenlijken
door de exploitatie en beheer van een centrum voor culturele, sociaal culturele en maatschappelijke activiteiten te
Veldhoven, genaamd "Theater de Schalm".

1.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon, zijnde tevens de directeur van de stichting. De directie wordt
gevoerd door de heer Sjoert Bossers.

1.3 Raad van Toezicht

Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestond op balansdatum uit de volgende personen:

- L.H.M. Borgers
- H.M. Coppens
- P.M.W. van der Dussen
- E.J.M. de Groot (voozitter)
- R.M. Seelen

'1.4 Subsidie gemeente

Stichting Theater de Schalm heeft voor de verwezelijking van haar doelstelling met de gemeente Veldhoven een
meerjarige budgetafspraak afgesloten.
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2 RESULTAAT

2.1 VergelijkendoveÍzicht

Het resultaat na belastingen over 201712Q18 bedraagt € 407 tegenover € 33.156 over 201612017. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
201712018

Begroting
201712018

Realisatie
201612017

Verschil
201612017 -
201712018

Verschil
realisatie-
begroting

201712018

€€€€€

Baten

Theater
Film
Verhuur
Overige
Sponsoring
Doorbelasting personeel
Doorbelasting overige

Som der baten

Directe lasten

Theater
Film
Verhuur
Overige
Kortingen - sponsoring

Lasten

Personeel
Huisvesting
Kantoor
Publiciteit
Algemeen

Som der lasten

Resultaat

1.179.062 1.150.810 1.235.075

861.526
10.827

202.544
33.609
22.698
38.528

9.330

818.008
15.350

200.805
8.500

62.187
36.360

9.600

890.109
29.549

177.179
36.476
40.275
52.200
9.287

-28.583
-18.722
25.365
-2.867

-17.577
-13.672

43

-56.013

43.518
-4.523
1.739

25.1 09
-39.489

2.1 68
-270

28.252

Besteed aan de doelstellingen

Subsidie gemeente Veldhoven
Overige derdengelden en
subsidies

975.766

5.200

975.764

42.OOO

1.029.806 -54.040

5.200

2

-36.800

980.966 1.017 .764 í.029.806 -48.840 -36.798

620.338
8.168

34.524
18.766

1.O24

-10.405
-9.284

20.870
3.835

-1.226

567.493
12.800
2.980

500

630.743
17.452
13.654
14.931
2.250

52.845
-4.632
31.544
18.766

524

682.820 583.773 679.030 3.790 99.047

714.240
609.294

39.265
63.940
50.062

788.811
626.958

40.906
79.681
46.492

-74.571
-17.664

-1.641
-15.741

3.570

775.184
626.842

31 .1 00
66.601
52.968

-60.944
-17.548

8.1 65
-2.661
-2.906

1.476.801 1.582.848 1.552.695 -75.894 -106.047

407 1.953 33.1 56 -32.749 -1.546
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3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

30-6-201 I 30-6-2017

€€ €

-364.912
1.02',1.222

€

Beschikbaar op lange termijn

Kapitaal
Voorzieningen

Dit bedrag is als volgt aangewend

Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Vorderingen
Liquide middelen

-364.505
1.046.321

681.816 656.310

195.856
1.206.176

240.347
1.104.170

1.402.032

720.216

1.344.517

688.207

Werkkapitaal 681.816

3.1 Mutatiewerkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

30-6-2018 30-6-2017

656.310

Mutatie

€€€

í95.856
1.206.176

240.347
1.104.170

-44.491
102.006

1.402.032

720.216

1.344.517

688.207

57.515

32.009Kortlopende schulden

681.816 656.3'10

Uit het vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 30 juni 2018 is toegenomen ten opzichte van de vorige
balansdatum met € 25.506. De toename is nader gespecificeerd in onderstaand overzicht.

201712018

€

Toename

Resultaat

Toename voorzieningen

Mutatie werkkapitaal

25.506

€

407

25.099

25.506

25.506

A Crcnte
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-1 I

Directieverslag

4 DIRECTIEVERSLAG

Theaterseizoen 2017-2018 was voor De Schalm al met al een succesvol jaar. Wij zijn er enorm trots op dat we
Íinancieel afsluiten met een weliswaar bescheiden maar toch positief resultaat van € 407. We zijn daarmee op
begroting geëindigd, wat we gezien de torenhoge doelstellingen wel hadden gehoopt maar eerlijkheidshalve
gedurende het seizoen niet altijd hadden verwacht. Halveruvege het boekjaar vreesden we zelfs 20k oÍ meer negatief
uit te zullen komen. Met diverse bijsturingen, besparingen en enkele meevallers hebben we dat gelukkig nog ten
goede kunnen keren.
De uitwerking van de begroting kende op postniveau enkele grote verschillen met uiteindelijk een neutraal eÍfect op
het resultaat. De filmactiviteiten zijn nog verder dan voorzien teruggelopen. Het effect van de komst van de bioscoop
heeft definitief zijn destructieve uitwerking op onze bioscoopbezoekersaantallen gekregen. Daardoor hebben we de
Lindenzaal meer ingezet op de programmering van de wat'kleinere'theaterproducties. Dat heeft een positief
kwalitatieve aanvulling op het programma gegeven, al bleef deze wel in absolute aantal zo ongeveer gelijk op 170
theatervoorstellingen. Dit gegeven heeÍt een verschuivend effect op het bezoekersaantal van de grote zaal. Tevens
geeft dit gegeven iets meer operationele kosten. We zien ook een stijging van operationele kosten bij verhuring. Dit
betreft vooral de inclusiefuerkoop catering welke we weer voor een groot deel afdragen aan de horeca.

ledere dag voelen wij aan den lijve de uitwerking van alle bezuinigingen, de forse kortingen op subsidies, de
onaftvendbare groei van (personeel)kosten en de immer doordenderende hoge huurlasten.
Dit gestapelde negatieve effect is voor dit boekjaar nog net beheersbaar gebleken echter voor de komende jaren zal
dit er toe gaan leiden dat de opgestelde meerjarenbegroting niet meer te matchen valt met de financiële actuele
werkelijkheid van de Schalm.
Dit maakt dat het theater bij ongewijzigd beleid wellicht al volgend jaar en zeker op de midden langere termijn door
de nullijn zal zakken en in de negatieve cijÍers zal belanden.
Om deze situatie structureel om te buigen hebben we dit jaar een aantal issues voortdurend op de agenda gebracht.
We zijn een project gestart om tot een objectieve herijking van vervangingsfonds te komen. Daarvoor hebben we
ingenieursbureau Koeter ingeschakeld. Dat proces is gelopen, rapport is opgesteld en met de gemeente in goede
orde besproken. Daarnaast hebben we'het negatieve eigen vermogen', de openstaande vragen omtrent
onderbouwing huurlasten, het indexeren van de subsidie vanwege de stijging personeelskosten op diverse
bijeenkomsten met de gemeente ter tafel gebracht. Medio 2019 verwachten we daar definitieve besluiten over.

Dit boekjaar hebben we weer 81.000 bezoekers mogen ontmoeten! Een fantastisch en vergelijkbaar aantal als
voorgaande jaar. Zowel op het terrein van de theaterprogramma als op het vlak van de lokale evenementen,
amateuractiviteiten en zakelijke bijeenkomsten bewees De Schalm wederom dat zij een waardevol podium is
gebleken. Niet in de laatste plaats omdat de Schalm dit jaar zelfs is genomineerd voor de meest gastvrije theater in
de categorie kleine gemeente! Deze eervolle nominatie betekent dat wij door onze bezoekers in grote getale hooglijk
worden gewaardeerd. We zijn beland in de top í0 van Nederland! Tegelijkertijd ligt er nu de uitdaging om de lste
prijs daarin te gaan bereiken! Een mooi streven voor komend seizoen vinden we.

Dat doen we met een zeer enthousiast en gedreven team, een groot aantal toegewijde vrijwilligers en een positief
ondersteunend Raad van Toezicht.

Het komende jaar

Houden we vast aan de ingeslagen koers met zo'n 170 theatervoorstellingen. Zoeken we de balans in
programmering in kosten en opbrengsten met slim gebruik van beide zalen. Geven we verder vorm aan de culturele
verhuringen, zakelijke markt. Niet alleen het theaterprogramma is daarbij leading. We maken de afweging meer op
financiêle gronden.
Geven we daadwerkelijk uitvoering aan het cultureel ondernemen. We starten nieuwe initiatieven en businesscases
op. Om de betekenis van het theater ook binnen nieuwe doelgroepen te benadrukken en andere financiële bronnen
aan te boren. Dat doen we door de inzet van een escapetheater in de Lindenzaal. Welke nieuwe omzet en betekenis
gaat genereren op veelal nieuwe doelgroepen. En uiteraard bij bestaande. De zakelijke markt is daarbij zeer
interessant en grote potentiele afnemer. Bijeffect is de stijgende vraag naar rondleidingen, workshops carrousel en
combinaties met diner enof voorstellingen. Deze activiteit is niet perse gebonden aan het theaterseizoen en kan
leegstand gaan verminderen oÍ voorkomen. Daarmee generen we omzet op momenten dat het theater minder of niet
bezet is voor theater programmering of andere verhuringen.
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-1 I

Directieverslag

We ontsluiten onze theatezalen met een webcast en streamingfaciliteit. Daardoor wordt het podium digitaal
beschikbaar voor instellingen, ziekenhuizen maar ook bieden we het concept'theater gemist', 'theater on demand'
en andere toepassingen zoals het streamen van de grote zaal naar de Linden zaal. Hiermee breiden we onze
capaciteit met 180 stoelen uit met een andere presentatie van de voorstelling tegen lage artiestkosten. We bereiken
hierdoor op uitverkochte voorstellingen een hogere bezoekersaantal, nieuwe doelgroepen en we maken ons theater
interessant voor de 'nieuwe makers'.

Hebben we de website vernieuwd met verdergaande data-analyses, nieuwe bestelprocedures en doelgroepgerichte/
klantvriendelijke gepersonaliseerde pagina's en hebben we de website internationaal toegankelijk gemaakt.

De hospitality, foyerbeleving en randprogrammering brengen we op een hoger plan. We gaan de
(marketing)budgetten niet alleen inzetten op het verkrijgen van de bezoeker maar zeket ook investeren op de
kwaliteitsbeleving van het bezoek zelÍ. Waardoor we de herhalingsbezoeken kunnen verhogen.

Hebben we met de Cultuurinstellingen het routeboekje gezamenlijk afgesloten met een aÍsluitend document.
Werken we samen vanuit intrinsieke motivatie op gebieden waar we het zinvol achten.

Ondertekening van het directieverslag

Veldhoven, 24 mei 2019

Sjoert Bossers

A Crmnre
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-1 I

Balans per 30 juni 201 8

1 BALANS PER 30 JUNI 2018
(na winstbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 11;

Debiteuren
Omzetbelasting
Pensioenen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen (2)

ABN AMRO Bank N.V
Rabobank
Kas
Gelden ondenrueg

30juni 2018 30 juni 2017

€ €

195.856

1.206.176

35.754
46.771

95.1 1 6
62.706

€

240.347

1.104.170

€

53.113
27.076

806
61.206
53.655

209.174
986.573

1.460
8.969

209.302
890.1 58

2.149
2.561

1.344.517

Crqn'e
Beukenlaan 60
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-1 I

Balans per30juni 2018

30 juni 2018 30 juni 2017

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN (3)

Stichtingskapitaal
Overige reserves

vooRzlENlNGEN (4)

KORTLOPENDE SCHULDEN (5)

Vooruitontvan gen voorstellingen
Vooruitontvangen subsidies en overig
Crediteuren
Loonheffing
Pensioenen
Overlopende passiva

€

-364.550

€

-364.505

1.046.321

720.216

€

-364.957

€

-364.912

1.021.222

688.207

4545

503.141

10í.978
15.715

99.382

444.144
9.689

97.556
15.197
2.397

119.224

1.402.032 1.344.517

A
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-1 I

Staat van Baten en Lasten

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

Eigen baten

Theater (6)
Film (7)
Verhuur (B)

Overige (9)
Sponsoring (í0)
Doorbelasting personeel (1 1 )
Doorbelasting overige (1 2)

Som der baten

Subsidies

Subsidie gemeente Veldhoven (13)
Overige derdengelden en subsidies (14)

Directe lasten

Theater (15)
Film (16)
Verhuur (17)
Overige (18)
Kortingen - sponsoring (19)

Personeel (20)
Huisvesting (21)
Kantoor (22)
Publiciteit (23)
Algemeen (24)

Resultaat

1179.062 1.150.810 1.235.075

Realisatie
201712018

Begroting
201712018

Realisatie
201612017

€€€

861.526
10.827

202.544
33.609
22.698
38.528

9.330

818.008
15.350

200.805
8.500

62.187
36.360

9.600

890.1 09
29.549

177.179
36.476
40.275
52.200

9.287

975.766
5.200

975.764
42.OOO

í.029.806

980.966 1.017.764 1.029.806

-620.338
-8.168

-34.524
-18.766

-1.O24

-567.493
-12.800

-2.980

-500

-630.743
-17.452
-13.654
-14.931

-2.250

-682.820 -583.773 -679.030

714.240
609.294

39.265
63.940
50.062

775.184
626.842
31.í00
66.601
52.968

788.811
626.958

40.906
79.681
46.492

1.476.801 1.582.848 1.552.695

407 1.953 33.156
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Beukenlaan 60
5S51 CD Ei
ilu\+sttnl

ndh
0

10 - Behoort bij accountantsrapport d.d. 24-05-2019



Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-19

Kasstroom

3 KASSTROOMOVERZICHT20ITt20ls

Geldmiddelen per 1 juli

Mutatie liquide middelen

Geldmiddelen per 30 juni

201712018 2016t2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat
Aanpassingen voor:
Mutatie voozieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden
aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Samenstelling geldmiddelen

407

25.099

44.491

32.009

33.1 56

-44.719

122.115

-22.623

102.006 87.929

102.006 87.929

102.006 87.929

201712018 201612017

€ €

1.104.170

102.006

€ €

1.016.241

87.929

1.206.176 1.104.170

A Cs'owe
Beukenlaan 60
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-1 I

Grondslagen

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Theater de Schalm (geregistreerd onder KvK-nummer 17027674), statutair gevestigd te
Veldhoven, bestaan voornamelijk uit de exploitatie en beheer van een centrum voor culturele, sociaal culturele en
maatschappelijke activiteiten te Veldhoven, genaamd "Theater de Schalm".

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens maatschappelijke aanvaardbare grondslagen.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Winsten worden toegerekend aan de periode
waatin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Theater de Schalm zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien 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 betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt venrezen naar de
behandeling per balanspost.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 201712018 gemiddeld op basis van een volledig dienstverband 14 personeelsleden
werkzaam (201 612017 : 16).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen onder de vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van vooaieningen
wegens oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande
vordering.

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.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waaryan de omvang redelijkenvijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste veniverking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. A F_^_ ,

Daar waar geen sprake is vàrilois;agio en tra-nsaáiekosten is de geamortiseerde #Rnrií*d6ilft{Wn de nominale
waarde. Brreukenlaan 60
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-19

Grondslagen

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Theater

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomovezicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen.

- 13 -
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Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-19

Toelichting op de balans per 30 juni 2018

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren

Omzetbelasting

Omzetbelasting tweede kwartaal 2018 (2017)
Omzetbelasting suppletie boekjaar

Pensioenen

Pensioenpremie

Overige vorderingen

Rekening courant Stichting Horeca Exploitatie Maatschappij De Schalm
Rekening courant Horeca De Schalm B.V.

Overlopende activa

Diverse bonnen te verzilveren
Ziekteverzu i mverzekeri ng
Ziekengeld
Personeelskosten
Zakelijke lasten
Overige huisvestingskosten
Voorraad tickets filmblik e.d / drukwerk
Brochure nieuw seizoen
Theaterweekend 20 1 8/EscapeRoom
Nog te factureren
Verzekeringen
Overloop contributies/abonnementen
Rente

30-6-2018 30-6-2017

€ €

53.1 1 3 35.754

26.218
858

46.208
563

27.076 46.771

806

18.000
43.206

18.000
77.116

61.206

Over het gemiddeld saldo van de rekening courant Horeca De Schalm B.V. wordt 2,7olo renle berekend.
Als zekerheid is pandrecht verleend op:
- inventaris;
- voorraden;
- vorderingen;
Horeca de Schalm B.V. heeft haar activiteiten per 1 april 2017 overgedragen aan een nieuwe exploitant. Uit de
vorderingen die voor Horeca de Schalm B.V ontstaan op basis van de afspraken welke bij deze overdracht zijn
gemaakt zal de rekening courant binnen naar venruachting in 2020 zijn afgelost.

95.1 1 6

881
5.278

2.717
4.662
5.091

19.552
7.700
1.925

679
5.146

24

3.060
5.536

354
7.860
2.240

5.122
14.313

17.442
6.353

426

53.655 62.706

h, Crq,we
Beukenlaan 60
OÁ51 CD l":incil:oven
rór_t3opr4Tqfis 

1o
www. c rowe _fo e.dó]#n I

Behoort bij accountantsrapport d.d. 24-05-201914



Stichting Theater de Schalm
Bespreek Concept 22-05-1 I

Toelichting op de balans creditzijde

30-6-20í8 30-6-2017

€ €

200.000
9.302

14.472
495.700
379.986

2.149
2.561

z. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. Zakelijk Kwartaal Deposito
ABN AMRO Bank N.V. Bestuurrekening
Rabobank Rekening courant
Rabobank Bedrijfsspaarrekening
Rabobank Bedrijfsbonusrekening
Kas
Gelden onderweg

PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal

Stand per I juli

Overige reserves

Stand per I juli
Uit voorstel resultaatbestemming

Stand per 30 juni

4. VOORZIENINGEN

Vervangingsfonds

Stand per 1 juli
Dotatie

Onttrekking
Rente

Stand per 30 juni

200.000
9.174

15.825
590.724
380.O24

1.460
8.969

1.206.176 1.104.170

45 45

201712018 201612017

€

-364.957
407

€

-398.1 13
33.1 56

-364.550 -364.957

1.021.222
155.028

í.065.941
164.190

1.176.250
-131.623

1.694

1.230.131
-209.426

517

1.046.321 1.021.222

Voor de toekomstige vervanging van haar bedrijfsmiddelen heeft Stichting Theater de Schalm van de gemeente
middelen via het vervangingsfonds ter beschikking gekregen. Voor dit bedrag is een voorziening opgenomen. Dit
bedrag wordt jaarlijks opgehoogd met het voor dit doel bestemde deel van de subsidiebijdrage en met de ontvangen
rente. De aanschaÍkosten van de vervangende bedrijfsmiddelen worden aan de voorziening onttrokken.
Vervangingen voor de foyer en de trekkenwand lopen niet via het vervangingsfonds. Tevens vallen de in 20''15-16
gerealiseerde arbo-investeringen en uitbreiding van het theater niet in het vervangingsfonds.

fi cnmrue
Beukenlaan 60
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Toelichting op de balans creditzijde

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

Vooru itontvangen voorstellin gen

Vooruitontvangen voor nieuwe seizoen

Vooruitontvangen subsidies en overig

Vooruitontvangen sponsoring en brochurebijdrage

Crediteuren

Crediteuren conform saldilijst

Loonheffing

LoonhefÍing tijdvak juni

Pensioenpremies

Pensioenen

Overlopende passiva

Uitstaande bonnen en cheques
Netto salaris
Reservering vakantiegeld
Reservering compensatie uren en vakantiedagen
Vooruitontvangen Project Cultuurmaatje/Rabobank Clubkas
Huisvestingskosten
Artiesten/BUMA
Kosten film
Publiciteitskosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Jobcoach
Overige personeelskosten

30-6-201 I 30-6-20'17

€€

503.141 444.144

9.689

101 .978 97.556

15.19715.715

2.397

24.139
2.244
7.615

40.314
2.509

I 8.1 91
938

7.614
41.023
1.470

23.175
8.1 93

5
213

16.322
300

1.500
276

4.782
479

17.000
300

99.382 119.224

A Crowe
Beukenlaan 60
5-651 CD Einclhoven
rà{t'wXel ffigffia rc
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Door Stichting Theater de Schalm wordt van de gemeente Veldhoven een theater gehuurd met een jaarhuur van
€ 361.638. De huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Langlopende contracten

Door Stichting Theater de Schalm is een Energieprestatiecontract afgesloten.
Een contract inzake gebruikerscomfort, technisch onderhoud en CO2 reductie.
Deze overeenkomst treedt in werking op 3111212016 en is aangegaan voor de minimale duur van í 80 maanden, tot
en met 3111212031. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 49.000 per jaar.

Cnowe
Beukenlaan 60

ff?id?fiHdfi,,,
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Stichting Theater de Schalm
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Toelichting op de staat van Baten en Lasten

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

6. Theater

Voorstellingen
Bijkomende opbrengsten

7. Film

Voorstellingen

8. Verhuur

Zaalhuur
Diverse opbrengsten verhuur
Toneel technische artikelen
Doorbelast personeel verhuu r

9. Overige

Advertenties brochure
Activiteiten voor derden
Diverse opbrengsten
Doorbelast Marcom

í0. Sponsoring

Sponsorbijdragen

11. Doorbelasting personeel

Horeca de Schalm B.V.
Vervangingsfonds
Doorbelasting personeelskosten ARBO-verbouwing

'12. Doorbelasting overige

Huisvestingskosten Horeca

Subsidies

13. Subsidie gemeente Veldhoven

Subsidie Gemeente Veldhoven
Subsidie Gemeente Veldhoven iz huurverhoging

14. Overige derdengelden en subsidies

Overige derdengelden en subsidies

Realisatie
201712018

Realisatie
201612017

€ €

826.851
34.675

856.281
33.828

861.526 890.1 09

10.827 29.549

123.666
50.721
23.074

5.083

1 12.660
36.057
1 9.1 07
9.355

202.544 177.179

8.213
22.703

381
2.312

12.058
22.233

820
1.365

33.609 36.476

40.27522.698

1.790
36.360

378

16.200
36.000

38.528 52.200

9.330 9.287

913.270
62.496

967.310
62.496

975.766 1.029.806

Vanaí januari 201 6 ontvangt Stichting Theater de Schalm maandelijks € 5.208 extra subsidie ter compensatie van
de extra huurlasten als gevolg van de nieuwbouw.

5.200

A Cnovue
Beukenlaan 60
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Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Directe lasten

í5. Theater

Honoraria artiesten
Buma kosten
Overige lasten theater

16. Film

lnkoop film
Buma kosten
Overige lasten Íilm
Onderhoud filmapparatuur

í7. Verhuur

Lasten verhuur

18. Overige

Lasten activiteiten derden

19. KoÉingen - sponsoring

Lasten sponsoring - korting

20. Personeel

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten

Lonen en sa/arissen

Bruto lonen
Mutatie reservering vakantiegeld
Mutatie reservering compensatie uren en vakantiedagen
Uitbesteed werk
Freelance inhuur techniek verhuringen
Doorbelaste loonkosten Horeca De Schalm B.V.

Ontvangen ziekengelduitkeringen
Loonsubsidies personeel

Socia/e /asten

Bedrijfsvereniging
Zi e ke n geldverzekeri n g

Realisatie
201712018

Realisatie
201612017

€ €

557.289
50.050
12.999

571.452
52.990

6.301

620.338 630.743

5.598
144
645

1.781

13.746
413

1.338
1.S55

8.168 17.452

34.524 13.654

14.93118.766

1.O24 2.250

526.336
1 15.663
42.753
29.488

567.574
116.344
52.608
38.658

714.240 775.184

ln de personeelskosten van het boekjaar 2017-2018 is een bedrag aan salariskosten directie begrepen van
€ 80.024. Dit betrof de maanden juli en augustus voor de oude directeur en de maanden oktober t.m. juni voor de
nieuwe directeur. ln de maanden oktober en november werkte de nieuwe directeur voor 60%, in december voor 80%
en vanafjanuari 2018 voor 100%.

501 .1 56
1

-709
40.740

508.258
174

8.768
40.740
2.467

30.693

541 .1 88
-170

-14.682

591 .1 00
-2.284

-21.242

526.336 567.574

104.245
11.418

105.178
1 1 .166

115.663 116.344

Beukenlaan $0
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Realisatie
201712018

Realisatie
201612017

€ €
Pensioenlasten

Pensioenverzekering personeel

Ov e ri g e personee/s/asÍen

Wervingslasten
Kosten ARBO-dienst
Kostenvergoeding
Reiskosten woon/werk
Reis- en verblijfkosten
Studielasten personeel
Maaltijd- en lunchvergoeding
Kantinekosten
Andere personeelslasten

Overige bedrijfslasten

21. Huisvesting

Huur gebouwen
Dotatie vervangingsfonds
Belastingen en zakelijke lasten
Energiegebruik
Onderhoud
Schoonmaak

22. Kantoor

Salarisadministratie en advieskosten
Automatiseringskosten
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
Porti
Telecom municatie
Contributies en abonnementen

23. Publiciteit

Brochures
Advertenties
Borden en affiches
Website
Cult en Tumult / eigen projecten
Representatiekosten
Overige verkoopkosten

24. Algemeen

Kosten bank
Accou ntantskosten
Advieskosten
Verzekeringen
Dubieuze vorderingen/afboekingen
Bestuurskosten
Overige algemene kosten

300
1.449
't.450
7.991
1.504
3.279

1.897
11.618

50
745
847

7.683
2.125

13.317
74

3.509
10.308

42.753 52.608

29.488 38.658

361.638
155.028

5.083
49.102
21.928
16.515

361.638
164.190

4.029
38.770
42.767
15.448

609.294 626.842

3.513
13.649
4.828
1.698
5.367

10.210

4.427
4.265
3.678
1.893
6.000

10.837

39.265 31 .1 00

17.913
22.984

5.787
o

9.248
3.527
4.472

18.093
22.723
2.206

442
12.288

1.060
9.789

63.940 66.601

.244

.289

.200

.847
59

658
-235

I
18

3
18

8.034
20.088

5.595
í 6.854

15
1.389

993

50.062 52.968

7fu Crw,;,;n
Beul<cnl;rnn S0
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Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Ondertekening van het directieverslag

Veldhoven, 24 mei 2019

Sjoert Bossers

^
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Controleverklaring van de onaÍhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

^
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Crowe Foederer B.V.

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0)40 264 96 10

www.crowe-f oederer.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: De leden van de Raad van Toezicht en directie van Stichting Theater De Schalm

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening20lT-2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 juni 2018 van Stichting Theater De
Schalm te Veldhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting Theater De Schalm per 30 juni2018 en van het resultaat
over de periode 1 juli2O17 tot en met 30 juni 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 30 juni 2018;
2. de winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Theater De Schalm zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wijvinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur van Stichting Theater De Schalm is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen. ln dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Crowe Fo€derer B.V
K,v.K. nr, 17034844 | |BAN: NL56 |NGB 0662864808 | BtC: |NGBNL2A I B.ïW nr. N10015,94.540.81.1
Op onze dienstverlening zijn algemene vooMaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene vooMaarden zijn bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd onder nummet 17 034844.
Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Groningen, Lelystad, Oostzaan, Roermond.



^Crowe

Crowe Foederer B.V.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continujteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.

Het bestuur van Stichting Theater De Schalm moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuiïeit kan voortzetten, toelichten in
de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afiruijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden venrvacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bijfraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bijfouten. Bijfraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van Stichting Theater De Schalm;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuileitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuileit kan voortzetten. Als wijconcluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wijverplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequate zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continurteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 24 mei 2019

Crowe Foederer B.V

^Crowe
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