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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

2020
Naam van de rechtspersoon

Isala Theater B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Capelle aan den IJssel

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

24296062

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein
Dienstverlening voor uitvoerende kunst

Straatnaam NL

Postbus

Huisnummer NL

222

Postcode NL

2900AE

Vestigingsplaats NL

Capelle aan den IJssel

.

SBI-code

.

2020

.

Informatie over de rapportage

2020
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

1 januari 2020

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

31 december 2020

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

1 januari 2019

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2019

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening

1 juni 2021

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja
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2020
1 juli 2021

Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en
onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

Heraanlevering van het document op basis van technische en/of
procesmatige onjuistheden (J/N)

Nee

.

Datum van vaststelling van de jaarrekening
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.

Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

31 december 2020
Balans voor of na resultaatbestemming

31 december 2019

Na resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal van vaste activa

€ 84.324

€ 118.778

_________

_________

€ 84.324

€ 118.778

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

€ 11.167

€ 12.144

€ 350.352

€ 108.301

€ 676.927

€ 1.099.841

_________

_________

€ 1.038.446

€ 1.220.286

_________

_________

€ 1.122.770

€ 1.339.064

Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Overige reserves
Totaal van eigen vermogen
Voorzieningen

€ 18.160

€ 18.160

€ 160.480

€ 122.591

_________

_________

€ 178.640

€ 140.751

€ 122.954

€ 113.862

€ 821.176

€ 1.083.951

_________

_________

€ 1.122.770

€ 1.339.064

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

.

Totaal van passiva

€ 500

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

.

De activiteiten van Isala Theater B.V., statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een theater in de gemeente Capelle aan den IJssel ten
behoeve van alle inwoners dezer gemeente middels het programmeren van professionele podiumkunsten, commerciele en culturele verhuur.
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.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Isala Theater B.V. 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 voor verslaggeving

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

.

Financiële instrumenten

Grondslag van 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 verwezen naar de behandeling per balanspost.

.

Grondslagen

.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslag van materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 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. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien aan een materieel vast actief na een langere gebruiksperiode groot onderhoud wordt verricht, worden de kosten in verband met het groot onderhoud afzonderlijk geactiveerd en
afgeschreven (de 'componentenbenadering').
Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare
waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de
winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
Grondslag van voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede de handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel lagere marktwaarde
voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
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Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover
nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Grondslag van 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.
Grondslag van voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs 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.
Grondslag van voorziening voor groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening
wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Grondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Grondslag van kortlopende schulden

.

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.
Overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslag van omzetverantwoording
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.
Grondslag van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Grondslag van pensioenlasten
De pensioentoezegging zijn ondergebracht bij een pensioenmaatschappij. De pensioenregeling is gebaseerd op een middelloonstelsel. In de jaarrekening worden de verschuldigde premies
als last in de winst- en verliesrekening opgenomen. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans opgenomen.
Grondslag van afschrijvingen op materiële vaste activa

.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

.

Balans

.

Vorderingen

.

Uitsplitsing

31 december 2020

31 december 2019

_________

€ 350.352

_________

€ 350.352

€ 108.301

Vorderingen
Overige vorderingen

€ 108.301

.

Totaal van vorderingen

.

Tekstuele toelichting
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Informatieverschaffing over vorderingen

.

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

.

Resultaat van het boekjaar

Informatieverschaffing over resultaat na belastingen van het boekjaar

.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 37889.

.

Langlopende schulden

.

Uitsplitsing

31 december 2019
Langlopende schulden
Overige schulden

€ 500

_________

Totaal van langlopende schulden
.

€ 500

.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoudscontracten bedragen ca. € 40.000,-.
Vanaf 1 juli 2014 is een pensioenovereenkomst aangegaan met Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor een periode van 10 jaar.
Voor de operational lease van het kopieerapparaat is een overeenkomst met Veenman Financial Services B.V. gesloten voor een bedrag van € 4.064,- op jaarbasis.
Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

.

Per 1 augustus 2009 is met de gemeente een voorlopige huurovereenkomst gesloten welke de vennootschap jaarlijks een huur verschuldigd is van € 388.596,-. Zolang er nog geen
definitieve overeenkomst is opgesteld door de afdeling Vastgoedbeheer, gelden de afspraken in de voorlopige huurovereenkomst. In de huurovereenkomst is ook de verdeling van de
kosten voor het onderhoud vastgelegd.

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Uitsplitsing
2020
Gemiddeld aantal werknemers over de periode
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2020
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

2019

14

14

_________

_________

14

14

.

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

.

Bij de vennootschap waren in 2020 gemiddeld 14 personeelsleden werkzaam (2019: 14), waarvan geen in het buitenland.

.

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger I. Rizzo
Bestuurder (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Capelle aan den IJssel

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

1 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger J.M. van der
Knaap
Bestuurder (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Capelle aan den IJssel

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

1 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger H.J.M.
Akkermans
Commissaris (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Capelle aan den IJssel

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

1 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger M.A.C. van den
Heuvel
Commissaris (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Capelle aan den IJssel

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

1 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger R.L. Langenberg
Commissaris (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Capelle aan den IJssel

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

1 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris
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