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1. Inleiding  

Stichting Kijk Uit is opgericht in 2010. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het aantal bezoekers en het 

verbeteren van het imago van het gesubsidieerde podiumkunstaanbod voor kinderen.

Met de activiteiten van de stichting wordt geen winst nagestreefd.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter en waarnemend penningmeester: Marieke Verhoeven

lid: Liselotte Bos

lid: Daniëlle van den Berg

lid: Marlies Oele

lid: Sonja Rinkel

Inschrijving in de Kamer van Koophandel onder nummer 34378928
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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 Nederlands Fonds Podiumkunsten.  De jaarrekening is 

opgesteld in euro’s.

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

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.

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden.



5

                               Stichting Kijk Uit                                                                                                                                                                    Jaarrekening 

2018

1.  Inleiding (vervolg)

Grondslagen  voor resultaatbepaling

Algemeen

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

en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar 

waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten  en bijdragen

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.

Rentebaten  en  -lasten 

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en 

passiva.
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2. Balans per 31 december 2018 2017

ACTIVA € €

Vaste activa

II. Materiële vaste activa

- -

I. Voorraden

Onderhanden activiteiten

- -

II. Vorderingen

Debiteuren

Te ontvangen subsidies

Te vorderen belastingen en sociale premies

Overige vorderingen

III. Liquide middelen 8.973 14.288

8.973 14.288
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2. Balans per 31 december 2018 2017

PASSIVA € €

I. Algemene reserve 8.972 14.288

Kortlopende schulden

-

- -

- -
- -
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Schulden aan leveranciers -

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige kortlopende schulden
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3. Functionale exploitatierekening 2018 2017

€ €

Baten

Opbrengsten

Directe opbrengsten 17.822 10.750

Indirecte opbrengsten - -

Totaal opbrengsten 17.822 10.750

Subsidies

Subisdies uit publieke middelen - -

Subsidies uit private middelen - -

Totaal subsidies - -

17.822 10.750

14.922 14.251

380 411

- -

2.514 752

17.816 15.414

6 -4664

- -

-
-

6 4.664-resultaat

Renteopbrengsten

Saldo rentebaten en -lasten
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Beheerslasten: Materiële lasten

Activiteitenlasten: Personeelslasten

Activiteitenlasten: Materiële lasten

exploitatie

Som der baten

Lasten

Beheerslasten: personeelslasten
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4. Toelichting op de balans per 31 december 

2017

2018 2017

€ €

Activa

Vorderingen

Debiteuren - -

Totaal vorderingen - -

Te vorderen belastingen en sociale premies

omzetbelasting - -

Totaal te vorderen belastingen en sociale premies - -

Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit

Spaarrekening 1 1

Bankrekening 8.972 14.288

Totaal liquide middelen 8.973 14.289

Passiva

Algemene reserve

0 3.005

0 -3.005

0 0

- -

-
-

Te betalen kosten - -

- -

Saldo per 1 januari

Bij: uit resultaatsbestemming
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Totaal overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

Saldo per 31 december 2017

Af te dragen belastingen en sociale premies

Omzetbelasting 2017

Saldo rentebaten en -lasten
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5. Specificatie functionele exploitatierekening 2017 2016

€ €

Baten

Directe opbrengsten

Bijdrage Deelnemers 14.822 10.750

overige 3.000 -

Totaal directe opbrengsten 17.822 10.750

overige opbrengsten

Overige inkomsten -                    -  

Totaal overige opbrengsten - -

Totaal opbrengsten 17.822 10.750

Totaal der baten 17.822 10.750
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5. Specificatie functionele exploitatierekening 2018 2017

€ €

Lasten

Personeelslasten

Coordinator 14.922 14.251

Overige medewerkers - -

14.922 14.251

Totaal beheerslasten: Personeelslasten 14.922 14.251

Administratie/ bureau

Verzekeringen 180 186

Administratiekosten/ accountant - 125

Rente- en bankkosten 100 100

Overige algemene bedrijfskosten 100 -

Totaal administratie/ bureau 380 411

Totaal beheer: Materiële lasten 380 411

Uitvoeringskosten activiteiten

Drukwerk - -

Speciale promotie 2.514 752

Overige promotiekosten - -

Totaal uitvoeringskosten 2.514 752

Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten 2.514 752
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