Stichting De Theaterdagen

1. Inleiding
Stichting De Theaterdagen produceert jaarlijks Het Nederlands Theater Festival en Het Amsterdam
Fringe Festival.
Doel
De stichting heeft ten doel:
- het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlandse taalgebied.
- het organiseren van een jaarlijkse toneelmanifestatie, die onder meer de stand van zaken in het Nederlandse
en Vlaamse toneel laat zien en voorstellingen van het afgelopen seizoen toont.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder die door de raad van toezicht is benoemd.
De directeur/bestuurder van de stichting is de heer J. Meulman.

Resultaat
In het verslagjaar is een resultaat uit bedrijfsvoering ontstaan van
ontvangen rente
Exploitatie resultaat

€

€
17.331
17.331

Het resultaat is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:
eigen vermogen per 1 januari 2016
Resultaat 2016
eigen vermogen per 31 december 2016

40.089
17.331
57.420

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2016
Bij rente 2016
Bij: vrijval schuld oprichters
Bij : Ontvangen subsidies en bijdragen 2016
Bij : Directe- en indirecte opbrengsten

40.089
36%
64%

381.310
668.651
1.049.961
1.090.050
1.032.630
57.420

Af : Uitgaven 2016
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2016

Liquiditeit

Vlottende activa
Kort Vreemd vermogen
current ratio

274.972
217.552
1,26

Solvabiliteit

Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteit

57.420
274.972
21%
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Stichting De Theaterdagen

1. Inleiding (vervolg)
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken
van de aanwijzingen in het handboek verantwoording cultuursubsidies van het Fonds
Podiumkunsten (FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

De subsidieaanvraag in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020 is door
het Fonds Podium Kunsten (hierna ‘FPK’) gehonoreerd. Het FPK verstrekt een subsidie van E 1.000.000
voor de periode van 2017-2020, te weten E 250.000 per jaar.
Ook het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de subsidieaanvraag in het kader van de Regeling
vierjarige subsidies AFK 2017-2020 gehonoreerd. Het AFK verstrekt een subsidie van E 480.000 voor de
periode 2017-2020, in 4 termijnen van E 120.000. Vanwege het feit dat Stichting Theaterdagen ook nog
aanspraak kan doen op een additionele bijdrage van andere subsidieverstrekkers en beschikt over een
substantieel eigen vermogen, gaat het bestuur uit van een positieve continuïteitsveronderstelling. De
jaarrekening is derhalve opgesteld op continuïteitsbasis.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingspijs. Toelichtingen
op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.
Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
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 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, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief.
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