
imagine everything

imagine everything
imagine everything

imagine everything
imagine everything
imagine everything
imagine everything
imagine everything
imagine everything
imagine everything

Financieel verslag
Stichting Playgrounds

2018



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen

Stichting Playgrounds is een platform voor regionaal en (inter)nationaal toonaangevend

werk op het gebied van innoverend bewegend beeld. 

De stichting is bij notariele akte d.d. 16 mei 2007 opgericht als Stichting Playgrounds

Audiovisual Arts Festival. Bij statutenwijziging d.d. 16 januari 2017 is de naam van de 

stichting is gewijziggd in Stichting Playgrounds.

Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter de heer L.L.G. Hendricks

Secretaris de heer G.C.M. Smit

Penningmeester mevrouw M.C. Buijlinckx

Gevolmachtigden zijn de heer L.H.J. van Rooij, artistiek directeur, en mevrouw

S. M. Rietdijk, zakelijk leider.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa 

en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening

houdend met een eventuele restwaarde. Materiële vaste activa aangeschaft

gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven. 



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 staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Alle kortlopende vorderingen

en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

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

prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van

het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffen de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde

goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten

en -lasten van bank- en spaartegoeden.
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Financiele Positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 2.230 27.740

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiele vaste activa 0 0

Werkkapitaal 2.230 27.740

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 118.136 43.260

Liquide middelen 35.788 45.214

153.924 88.474

Af: kortlopende schulden 151.694 60.734

Werkkapitaal 2.230 27.740

Het werkkapitaal kan gedefinieerd worden als dat deel van de vlottende activa

dat door langlopend vermogen is gefinancierd. Wanneer het werkkapitaal

negatief is, dan wordt een deel van de vaste activa gefinancierd met kortlopend

vermogen. Zolang het werkkapitaal postitief is, kunt u voldoen aan uw

kortlopende verplichtingen.

31-12-2018 31-12-2017
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de balans per 31 december 2018 na resultaatbestemmming

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.230€                     12.444€           

Bestemmingsreserve -€                         15.296€           

2.230€       27.740€           

Kortlopende schulden 151.694€   60.734€           

Totaal 153.924€  88.474€          
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Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

Lasten 2018 Begroot 2017

Beheerslasten

Beheerslasten personeel 18.846€                       21.000€         12.827€            

Beheerslasten materieel 23.521€                       17.800€         14.944€            

Afschrijvingen -€                             -€               134€                  

Totaal beheerslasten 42.367€                      38.800€        27.905€            

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel 97.872€                       112.100€      83.907€            

Activiteitenlasten materieel 342.369€                    342.300€      225.316€          

Totaal activiteitenlasten 440.240€                    454.400€      309.222€          

Som der lasten 482.607€                    493.200€      337.128€          

Baten 2018 begroting 2017

Directe inkomsten

Publieksinkomsten 92.499€                   92.750€       53.503€          

Overige directe inkomsten 10.561€                   1.500€         21.558€          

Sponsoring & partnerbijdragen 49.250€                   99.400€       21.462€          

Som van de geworven baten 152.310€                 193.650€     96.523€          

Incidentele bijdrage gemeenten en fondsen 25.000€                   5.000€         10.000€          

Totaal directe inkomsten 177.310€                    198.650€      106.523€          

Structurele bijdrage 280.003€                    294.900€      246.144€          

Totaal baten 457.313€                    493.550€      352.667€          

Saldo voor financiele baten en lasten -25.294€                     350€              15.539€            

Financiele baten en lasten -216€                           -200€             -243€                 

Exploitatieresultaat -25.510€                     150€              15.296€            

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve -15.296€                     15.296€            

Algemene reserve -10.214€                     -€                   

Resultaat -€                             -€                   


