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Stichting Theater en Educatie Groningen

T.a.v. het bestuur

Leonard Springerlaan 2

9727 KB  GRONINGEN

Referentie: BDF|002086730|JR Winschoten, 4 mei 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Theater en Educatie Groningen.

De jaarrekening van Stichting Theater en Educatie Groningen te Gemeente Groningen is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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Met vriendelijke groet,

Transparant Advies + Accountancy

B.D. Frans AA

Accountant

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

 - 4 -



 www.transparant-accountancy.nl

Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Bedrijfsvoering

Blijkens de akte d.d. 29 december 2004 werd de stichting Stichting Theater en Educatie Groningen per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02086730.

De doelstelling van Stichting Theater en Educatie Groningen wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

a. het ontwikkelen, aanbieden en doen uitvoeren van theatervoorstellingen en cultuureducatie in Groningen

en Drenthe, waarbij de activiteiten van de stichting zich vooral richten op instellingen en organisaties die

zich direct of indirect bezighouden met het aanbieden van cultuur en/ of onderwijs aan jongeren tussen de

twaalf en achttien jaar en b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur wordt gevormd en gevoerd door:

- J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter)

- W.J. de Kok (penningmeester)

- W.J.C. Luiten (algemeen lid)

Mevrouw W.E. Holtkamp is zakelijk leider van de stichting en is bevoegd tot het vertegenwoordigen van de

stichting naar instanties als de Belastingdienst, de bedrijfsvereniging, banken, verzekeringsmaatschappijen,

fondsen en subsidiegevers. Mevrouw W.E. Holtkamp heeft een beperkte volmacht tot € 10.000. Uit de

inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijken details over de inhoud van de volmacht.

- L.H. Post (algemeen lid)

Bovenstaande is conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel d.d. 6 januari 2021.
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 213.528 100,0% 299.701 100,0%

Activiteitenlasten 115.700 54,2% 146.039 48,7%

Bruto exploitatieresultaat 97.828 45,8% 153.662 51,3%

Beheerslasten personeel 112.785 52,8% 127.564 42,6%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.970 0,9% 1.970 0,7%

Huisvestingskosten 5.413 2,5% 8.870 3,0%

Publiciteitskosten 2.900 1,4% 751 0,3%

Kantoorkosten 2.431 1,1% 2.272 0,8%

Overige materiële beheerslasten 3.588 1,7% 3.067 1,0%

Financiële lasten - 0,0% 175 0,1%

Beheerslasten 129.087 60,4% 144.669 48,5%

Resultaat -31.259 -14,6% 8.993 2,8%

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 213.528 100,0% 380.200 126,9%

Activiteitenlasten 115.700 54,2% 224.100 74,8%

Bruto exploitatieresultaat 97.828 45,8% 156.100 52,1%

Beheerslasten personeel 112.785 52,8% 141.900 47,4%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.970 0,9% 2.000 0,7%

Huisvestingskosten 5.413 2,5% 6.000 2,0%

Publiciteitskosten 2.900 1,4% 2.000 0,7%

Kantoorkosten 2.431 1,1% 2.000 0,7%

Overige materiële beheerslasten 3.588 1,7% 2.200 0,7%

Beheerslasten 129.087 60,4% 156.100 52,2%

Resultaat -31.259 -14,6% - -0,1%

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020 Begroting 2020

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20192020
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 19.768 25.295

Liquide middelen 103.878 83.763

Liquiditeitssaldo 123.646 109.058

Af: kortlopende schulden 108.249 64.372

Werkkapitaal 15.397 44.686

Vastgelegd op lange termijn:

Immateriële vaste activa 4.895 6.865

4.895 6.865

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 20.292 51.551

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 20.292 51.551

20.292 51.551

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gedaald met € 29.289.

31 december 201931 december 2020
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

De Steeg heeft een viertal mensen in vaste dienst: C.K Noeken (artistieke leiding, 0.4 fte), W.E. Holtkamp

(zakelijke leiding, 0.6 fte), E. Hendriksen (educatie, 0.4 fte) en H.S. Siekman (planning en verkoop, 0.6 fte).

C.K. Noeken en W.E. Holtkamp vormen samen de directie. Daarnaast werkte De Steeg in 2020 met 38

freelancers, 20 stagiaires en 2 vrijwilligers. 

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt: J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter), W.J. de Kok

(penningmeester), L.H. Post (algemeen lid) en W.J.C. Luiten (algemeen lid).

De Steeg is een stichting, opgericht op 29 december 2004. Formeel en voluit luidt de naam: Stichting

Theater En Educatie Groningen. De stichting is gevestigd in Groningen en staat bij de Kamer van

Koophandel ingeschreven onder nummer 02086730.

Doelstelling

Organisatie

De Steeg maakt theatervoorstellingen voor jongeren, over actuele onderwerpen. Voorstellingen waarmee

we een discussie op gang brengen en jongeren uitdagen om eens met een andere blik naar de wereld om

hen heen te kijken. Theater is daarvoor een prachtig medium, omdat het zo direct is, zo dicht-op-de-huid.

Theater kan kwesties invoelbaar maken en zorgen voor emotionele betrokkenheid. Of zoals een docent het

zo mooi verwoordde: "Wat jullie in één theatervoorstelling voor elkaar krijgen, daar doe ik minstens 10

lessen over."

Naast onze theatervoorstellingen ontwikkelen wij theatereducatie: lesmateriaal bij onze voorstellingen,

theaterworkshops, theatrale rondleidingen en educatieve programma's op maat. Hierin gaat het om

kennismaken met theater, het aanleren van creatieve vaardigheden, je leren uiten, samenwerken en

reflecteren op actuele thema's. Onze theatervoorstellingen en theatereducatie sluiten daardoor aan bij

vakken als Culturele en Kunstzinnige Vorming, maatschappijleer, mentorlessen en burgerschapsonderwijs.

Bijzonder aan De Steeg is dat we werken met een combinatie van volwassen theatermakers en jonge

acteurs (17 t/m 23 jaar). Zij staan niet alleen op het toneel, maar spelen ook een belangrijke rol in de

ontwikkeling van onze voorstellingen. We maken volop gebruik van hun persoonlijke ervaringen en

observaties. Dat maakt onze voorstellingen heel herkenbaar voor de jongeren in het publiek. Bovendien

dragen we met deze werkwijze een belangrijke steen bij aan de mogelijkheden voor talentontwikkeling in

Noord-Nederland.
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2021 € €

296.000

146.000

150.000

-

150.000

176.000

-26.000

-

-

-

-

-

-26.000

-

-

-

-26.000

De directie heeft een jaarverslag 2020 opgesteld. Dit jaarverslag geeft een toelichting op de organisatie, de

verschillende theatervoorstellingen en theater-educatieve projecten die plaatsvonden in 2020 en de manier

waarop De Steeg hiermee bijdraagt aan de ambities van de Gemeente Groningen op het gebied van kunst

en cultuur. Dit jaarverslag is te downloaden via een link op de website van De Steeg:

www.theaterdesteeg.nl

In 2020 hebben we vanwege corona veel minder voorstellingen kunnen spelen en projecten kunnen

uitvoeren dan in een normaal jaar. Toch hebben we in 2020 nog 152 keer een voorstelling kunnen spelen

voor in totaal 7.000 jongeren. Daarnaast gaven we 8 theatrale rondleidingen, gaven we 96 theater-, dans-,

film- en spoken word-lessen in het kader van de projecten Barst?! en Gespot, deden er maar liefst 70

jongeren mee met de Zomerschool die we in augustus samen met Martiniplaza organiseerden, gaven we af

en toe een losse theaterworkshop op school en ontwikkelden we het nieuwe theatereducatie-aanbod

Cultuur in je Tussenuur. Met al deze activiteiten bereikten we in 2020 in totaal ongeveer 9.000 jongeren

(ongeveer de helft van het bereik in een normaal jaar).

Jaarverslag 2020

Samengevatte begroting voor het boekjaar 2021

Saldo

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Baten

Activiteitenlasten

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat uit gewone exploitatie

Buitengewoon resultaat

Resultaat aandeel derden

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

Som der bijzondere baten en lasten

Belastingen

Resultaat
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

2.1  Bestuursverslag

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Wijzigingen in (statutaire) doelstellingen

Beleggingen

Groningen, 4 mei 2021

Het bestuur:

J.C.H.G.M. Bottema (voorzitter) W.J. de Kok (penningmeester)

W.J.C. Luiten (algemeen lid) L.H. Post (algemeen lid)

Sinds de oprichting van de stichting op 29 december 2004 hebben geen statutenwijzigingen

plaatsgevonden.

De stichting heeft geen beleggingen uitstaan en heeft geen vermogensrisico's als gevolg hiervan.

Het stichtingsvermogen op 31 december 2020 is € 20.292 en voldoende om het negatieve verwachte

resultaat over het boekjaar 2021 te kunnen opvangen. Verwacht wordt dat het negatieve verwachte

resultaat over het boekjaar 2021 opgevangen kan worden met een tegemoetkoming van de Gemeente

Groningen in het kader van de regeling Sociaal Steunpakket Cultuur 2021 en door kostenbezuinigingen.
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling 4.895 6.865

4.895 6.865

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 3.635 20.857

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.759 -

Overlopende activa 13.374 4.438

19.768 25.295

Liquide middelen 103.878 83.763

Totaal activazijde 128.541 115.923

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 mei 2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 20.292 51.551

20.292       51.551       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 2.694 4.463

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 1.142

Overlopende passiva 105.555 58.767

108.249 64.372

Totaal passivazijde 128.541 115.923

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 mei 2021
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Baten uit verkoop van voorstellingen 82.183 153.400 153.124

Baten uit structurele subsidies 100.000 100.000 100.000

Baten uit bijdragen van opdrachtgevers 

en fondsen 16.690 126.800 45.800

Overige baten 14.655 - 777

Baten 213.528 380.200 299.701

Activiteitenlasten personeel 88.655 170.455 120.920

Activiteitenlasten materieel 27.045 53.645 25.119

Activiteitenlasten 115.700 224.100 146.039

Bruto exploitatieresultaat 97.828 156.100 153.662

Beheerslasten personeel 112.785 141.900 127.564

Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.970 2.000 1.970

Huisvestingskosten 5.413 6.000 8.870

Publiciteitskosten 2.900 2.000 751

Kantoorkosten 2.431 2.000 2.272

Overige materiële beheerslasten 3.588 2.200 3.067

Financiële lasten - - 175

Beheerslasten 129.087 156.100 144.669

Exploitatieresultaat -31.259 - 8.993

Resultaat -31.259 - 8.993

Resultaat -31.259 - 8.993

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -31.259 - 8.993

-31.259 - 8.993

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 mei 2021
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen

3.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -31.259

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1.970

1.970

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 5.527

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 43.877

49.404

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 20.115

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.115

Mutatie geldmiddelen 20.115

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 83.763

Mutatie geldmiddelen 20.115

Stand per 31 december 103.878

2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 mei 2021
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Leonard Springerlaan 2 te Groningen.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Theater en Educatie Groningen 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.

De activiteiten van Stichting Theater en Educatie Groningen, statutair gevestigd te Gemeente Groningen,

bestaan voornamelijk uit:

- het ontwikkelen, aanbieden en doen uitvoeren van theatervoorstellingen en cultuureducatie in Groningen

en Drenthe, waarbij de activiteiten van de stichting zich vooral richten op instellingen en organisaties die

zich direct of indirect bezighouden met het aanbieden van cultuur en/ of onderwijs aan jongeren tussen de

twaalf en achttien jaar. 

Stichting Theater en Educatie Groningen, statutair gevestigd te Gemeente Groningen is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02086730.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-

zonder winststreven (RJK C1).
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Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Continuïteit

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Bijzondere posten

De verwachting is dat de kasstroom over de komende jaren zich hierdoor positief zal ontwikkelen.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan

ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming.

Het bestuur heeft de volgende maatregelen getroffen en plannen gemaakt: 

A) De Steeg doet in het voorjaar 2021 een aanvraag bij de Gemeente Groningen in het kader van de

regeling Sociaal Steunpakket Cultuur 2021 voor tegemoetkoming in de schade die wij als culturele instelling

lijden als gevolg van de coronamaatregelen en voor het aanpassen van ons aanbod voor het komende

seizoen in verband met de situatie rond corona.

B) Eind 2021 verhuist De Steeg naar het nieuwe pand De Kunstwerf. Deze nieuwe ruimte biedt diverse

mogelijkheden om meer eigen inkomsten te verwerven en daarmee de financiële draagkracht van de

organisatie te verstevigen.

C) Het bestuur bekijkt elk kwartaal of het nodig is om extra bezuinigingen door te voeren om de

continuïteit van de organisatie te waarborgen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-

zonder winststreven' (RJK C1).

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 20.292 en is afgenomen in het boekjaar 2020. Het

boekjaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 31.259 en over het boekjaar 2021 wordt een

negatief resultaat verwacht van € 26.000. Tenslotte is het werkkapitaal afgenomen met € 29.289 tot

€ 15.397. De continuïteit van de stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van subsidieverstrekkers

en compensatiemogelijkheden in verband met COVID-19 om de verliezen over de boekjaren 2020 en 2021

te financieren. Op basis van voorgaande bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond

waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van

de onderneming. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er

wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van

het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de

realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,

wordt verwezen naar ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’. 

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.
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Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

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.

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.
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Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

 - 21 -



 www.transparant-accountancy.nl

Stichting Theater en Educatie Groningen te Groningen  

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Activering 

website

Totaal 2020

€ €

Aanschafwaarde 6.865 6.865

Boekwaarde per 1 januari 6.865 6.865

Afschrijvingen -1.970 -1.970

Mutaties 2020 -1.970 -1.970

Aanschafwaarde 6.865 6.865

Cumulatieve afschrijvingen -1.970 -1.970

Boekwaarde per 31 december 4.895 4.895

Kosten van ontwikkeling 10 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 3.635 20.857

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.759 -

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Afschrijvingspercentages:
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31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overlopende activa

Overlopende activa 8.774 1.450

Vooruitbetaalde bedragen 4.600 2.988

13.374 4.438

Liquide middelen

Zakelijke rekening Rabobank B.A. (NL45RABO0103589619) 30.438 40.326

Spaarrekening Rabobank B.A. (NL12RABO3031438892) 73.409 43.406

Kas 31 31

103.878 83.763
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2020 2019

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 51.551 42.558

Bestemming resultaat boekjaar -31.259 8.993

Stand per 31 december 20.292 51.551

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 2.694 4.463

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 1.142

Overlopende passiva

Overlopende passiva 41.599 7.869

Vooruitgefactureerde omzet - 33.398

Vooruitontvangen subsidies, fondsbijdragen en sponsoring 63.956 17.500

105.555 58.767

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 0.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Intentieovereenkomst

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Subsidie gemeente Groningen

De stichting is op 30 november 2016 een intentieovereenkomst aangegaan met de Gemeente Groningen

voor het betrekken van nieuwe huisvesting. Hierin wordt tevens vermeld dat de verdeling van subsidies van

de Gemeente Groningen op die manier wordt aangepast dat dit geen invloed heeft op de financiële

draagkracht van de stichting.

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een zaal van MartiniPlaza B.V. te

Groningen. De huurverplichting bedraagt € 5.400 per jaar (2020). De huurverplichting loopt tot en met 31

december 2020. Vervolgens kan deze telkens met een maand worden verlengd.

Op basis van besluit subsidieverlening gemeente Groningen d.d. 18-12-2019 is subsidie verleend voor een

bedrag van € 100.000. Basis hiervoor is een activiteitenplan en begroting voor het boekjaar 2020. Na afloop

van het boekjaar 2020 stelt de gemeente Groningen de subsidie over het boekjaar 2020 definitief vast. Er is

geen zekerheid rondom de definitieve vaststelling van deze subsidie. In de jaarrekening is rekening

gehouden met de voorhanden zijnde informatie.

De stichting heeft gebruik gemaakt van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van

werkgelegenheid. In de jaarrekening over het boekjaar 2020 is een bate opgenomen van € 23.221 in de

winst- en verliesrekening over het boekjaar 2020 en is een kortlopende schuld opgenomen van € 33.638 (in

verband met terug te betalen NOW 1.0 en 2.0) en is een vordering opgenomen van € 1.494 (in verband

met nog te ontvangen NOW 3.1) in de balans op 31 december 2020. Er is geen zekerheid rondom de

vaststelling van de definitieve bedragen van deze regeling. In de jaarrekening is rekening gehouden met de

voorhanden zijnde informatie.
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Baten uit verkoop van voorstellingen

Geh@ckt 22.702 53.900 59.521

#onderhuids 20.357 25.100 24.144

Wat doe jij? 19.936 38.000 39.707

Gespot! 6.614 - 460

Zomerschool 5.700 - -

Wat wil ik? 5.524 6.500 8.521

Educatie (workshops e.d.) 800 2.500 3.053

Niet alleen 300 3.000 -

Rondleidingen 250 1.000 1.175

Issy en Sophius - - 14.543

Festivalvoorstelling - - 2.000

Drie Keer Links Is Ook Rechts - 3.000 -

Iedersland - 20.400 -

82.183 153.400 153.124

Baten uit structurele subsidies

Subsidie Gemeente Groningen 100.000 100.000 100.000

Baten uit bijdragen van opdrachtgevers en fondsen

Gespot 11.690 - 16.700

Drie keer links is ook rechts - - 7.500

Rondleiding Museum - - 4.000

Barst?! - 62.500 5.000

Niet Alleen - - 6.000

Gespot - 23.300 6.600

Zomerschool 5.000 - -

Iedersland - 30.000 -

Overige - 11.000 -

16.690 126.800 45.800

Overige baten

Overige baten - - 777

Ontvangen steunmaatregelen COVID-19 13.955 - -

Verhuur repetitieruimte 700 - -

14.655 - 777
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2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Activiteitenlasten personeel

Regie 15.325 18.035 8.860

Schrijvers/ script 2.250 - 1.412

Vormgevers 1.000 3.000 2.795

Video-makers 2.685 - -

Musici - 2.500 -

Technici 7.840 19.085 14.345

Acteurs en dansers 21.180 59.710 51.462

Docenten 30.324 35.450 33.298

Productieleiding 4.801 8.275 2.000

Kostuums - - 1.148

Coördinatie en organisatie - - 4.525

Decorontwerp en -bouw - 11.900 225

Educatie   - 2.000 850

Choreografen 3.250 5.000 -

Filmverslag - 4.000 -

Overig - 1.500 -

88.655 170.455 120.920

Activiteitenlasten materieel

Decor, kleding, rekwisieten en techniek 8.997 - 3.430

Zaalhuur 4.856 13.300 1.451

Reis-, séjour- en onkosten 4.724 9.150 6.379

Publiciteitskosten (activiteitenlasten materieel) 333 4.800 905

Transportkosten (activiteitenlasten materieel) 3.269 11.200 7.555

Kortingsregelingen intern - - 1.606

Kosten Cultuurkaart (CJP Transactiekosten) 2.727 3.500 3.492

Rechten script - 5.945 -

Overige activiteitenlasten materieel 2.139 5.750 301

27.045 53.645 25.119
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2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Beheerlasten personeel

Loonkosten artistiek leider 30.346 31.000 27.943

Loonkosten zakelijk leider 45.654 46.500 40.715

Loonkosten medewerker verkoop 35.313 34.000 31.952

Loonkosten medewerker administratie 1.500 1.500 1.500

Loonkosten medewerker schoonmaak - - 1.200

Loonkosten medewerker educatie 24.302 23.900 20.361

Arbodienst - - 172

Ziekteverzuimverzekering 2.711 - 3.061

Scholingskosten - - 725

Overige personeelskosten 1.638 5.000 -65

Loonkosten stagiaire kantoor 475 - -

141.939 141.900 127.564

Ontvangen uitkering ziekengeld -7.763 - -

Ontvangen NOW 1.0 -14.723 - -

Ontvangen NOW 3.1 -6.668 - -

112.785 141.900 127.564

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijving activering website 1.970 2.000 1.970

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 5.413 6.000 6.344

Onderhoud onroerend goed - - 30

Overige huisvestingskosten - - 2.496

5.413 6.000 8.870

Publiciteitskosten

Publiciteitskosten 2.900 2.000 751

2.900 2.000 751

Kantoorkosten

Overige kantoorkosten 2.431 2.000 2.272
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2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Overige materiële beheerslasten

Accountantskosten 2.334 1.200 1.370

Overige organisatiekosten - - 343

Transportkosten 137 - -

Zakelijke verzekeringen 1.045 1.000 795

Reiskosten 6 - 452

Overige algemene kosten 66 - 107

3.588 2.200 3.067

Financiële lasten

Bankkosten - - 175

Personeelsleden

Gebeurtenissen na balansdatum

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 2,4 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 2,4 werknemers.

Vanaf najaar 2019 is COVID-19 aanwezig in Azië. In maart 2020 heeft COVID-19 grip op Europa en de rest

van de wereld. Op dit moment, april 2021, beheerst COVID-19 nog steeds de algemene economische

omstandigheden, politieke- en sociale omstandigheden.

De gevolgen van de coronacrisis zijn niet zodanig voor de stichting dat er twijfel of ernstige onzekerheid

bestaat over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 en 2021 gebruik gemaakt van overheidsmaatregelen in verband

met en vanwege de invloed van COVID-19 op de activiteiten van de stichting, hieronder TOGS, TVL en

NOW.
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