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Jaarbericht 2020

- Jaarverslag van het bestuur

- Jaarrekening 

- Overige gegevens



Jaarrekening

- Balans

- Staat van baten en lasten

- Toelichting op de balans en de 

staat van baten en lasten



 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
na resultaatbestemming

€ € € €

Toelichting

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 1] 908 0

Vordering op verbonden partijen 2] 0 8.000

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 3] 0 908 0 8.000

Liquide middelen 4] 323.723 190.412

Totaal activa 324.631 198.412

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 5] 323.682 189.082

Kortlopende schulden

Belastingen en premies 6]

sociale verzekeringen

overlopende passiva 949 9.330

Totaal passiva 324.631 198.412

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019

Baten

Sponsorgelden 7] 117.150 92.166

Giften 8] 17.700 134.850 17.600 109.766

Lasten

Sponsorkosten 9] 0 0

Algemene kosten 10] 201 201 267 267

Bedrijfsresultaat 134.649 109.499

Financiële baten en lasten 11] 49 0

Netto resultaat 134.600 109.499
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Algemeen

Activiteiten

Toegepaste standaarden

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeldt, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 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. 

De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitbreiden en verhogen van het niveau van het 

cultuuraanbod in de regio Zwolle. Daarnaast stelt de stichting bedrijven en instellingen in staat zich te 

profileren als een cultureel geïnteresseerde onderneming.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Opbrensten van sponsorbijdragen worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het 

jaar waarin het theaterseizoen van Stichting Zwolse Theaters, ten behoeve waarvan de bijdrage is 

ontvangen, start.

7



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-12-2020 31-12-2019

1 Debiteuren € €

Debiteurensaldo 908 0

908 0

2 Vorderingen op verbonden partijen

Rekening-courant Stichting Zwolse Theaters 0 8.000

0 8.000

Over het saldo van de rekening-courant wordt geen rente in rekening gebracht. 

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelastaing 0 0

0 0

4 Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 33.948 89.768

Rabobank, deposito 289.775 100.644

323.723 190.412

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

5 Eigen vermogen

2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 189.082 79.583

Af/Bij: Resultaat boekjaar 134.600 109.499

Stand per 31 december 323.682 189.082

6 Belastingen en premies sociale verzekeringen

BTW suppletie 2019 0 5.219

BTW suppletie 2018 0 1.062

BTW aangifte 4e kwartaal 949 3.049
949 9.330
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

7 Sponsorgelden € €

Sponsorbijdrage boekjaar 117.150 92.166

117.150 92.166

8 Giften

Giften 17.700 17.600

17.700 17.600

9 Sponsorkosten

Bijdrage aan voorstellingskosten St. Zwolse Theaters 0 0

0 0

10 Algemene kosten

Overige algemene kosten 201 267

201 267

11 Financiële baten en lasten

Rente 49 0

49 0

Overige toelichtingen

Werknemers

In 2020 waren er, evenals in 2019, geen werknemers in dienst bij de stichting.

De correctie sponsorbijdragen voorgaande boekjaren betreft de dotatie voorziening dubieuze 

debiteuren.
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Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

De stichting is niet verplicht tot het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek zoals bedoeld in 

artikel 2:393 BW.

Door het bestuur wordt voorgesteld het resultaat over 2020 van de stichting groot EUR 134.600 toe te 

voegen aan het kapitaal van de stichting. De effecten van dit voorstel zijn reeds in de jaarrekening 

verwerkt.
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