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1. FINANCIEEL RAPPORT

Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
1.1 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 22 augustus 1994 werd de stichting Stichting Park Podium Boom en Bosch per
genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41187003.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Park Podium Boom en Bosch wordt in artikel 3 van de statuten als volgt
omschreven:
1. De stichting heeft ten doel:
het zonder winstoogmerk organiseren van culturele activiteiten en stimuleren van de amateurkunst in
Breukelen, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen, die het doel der stichting
bevorderen of kunnen bevorderen.
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2. JAARREKENING

Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa

[1]
100
100

Inventaris
Vervoermiddelen

200
Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

[2]

50
50

Vorderingen
-

Overlopende activa

-

Liquide middelen

[3]

12.210
12.460

Totaal activazijde

Breukelen, 22 maart 2021
Stichting Park Podium Boom en Bosch
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

[4]

9.252
9.252

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

[5]

3.208
3.208

12.460

Totaal passivazijde

Breukelen, 22 maart 2021
Stichting Park Podium Boom en Bosch
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020
€

€

Opbrengst zondagen

[6]

-

Kosten zondagen

[7]

-

-

Bruto bedrijfsresultaat
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Som der kosten

[8]
[9]

676
1.195
1.871
-1.871

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

[10]

-280
-280
-2.151

Resultaat

Breukelen, 22 maart 2021
Stichting Park Podium Boom en Bosch
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Park Podium Boom en Bosch, statutair gevestigd te Breukelen, bestaan
voornamelijk uit:
het zonder winstoogmerk organiseren van culturele activiteiten en stimuleren van de amateurkunst in
Breukelen, alles in de meest ruime zin van het woord.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Wiardi Beckmanstraat 75 te Breukelen.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Park Podium Boom en Bosch, statutair gevestigd te Breukelen is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 41187003.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Park Podium Boom en Bosch 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
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
Bijzondere posten
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.
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
toelichting.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt
als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening
wordt gevormd.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en
vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en
de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFOmethode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau,
de onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
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.
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Kortlopende schulden
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.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
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.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een
aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren
rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen
leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van
het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa [1]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

100
100

16.105
-16.005
100

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

100
100

16.105
-16.005
100

Afschrijvingspercentages:
Inventaris
Vervoermiddelen

0%
0%

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen [2]
Voorraad

50

Vorderingen
Liquide middelen [3]
Rabobank NL12 RABO 0310 6695 96
Kas

12.180
30
12.210
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2020
€
Kapitaal [4]
Kapitaal

9.252

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva [5]
Overlopende passiva (vooruitontvangen bijdragen)
Overlopende passiva (Interpolis verzekering)

3.000
208
3.208
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€
Opbrengsen zondagen [6]
Omzet consumptiebonnen
Omzet loterij/programmaboekjes
Advertenties programma boekje
Dagsponsoren
Subsidie Gemeente Stichtse Vecht

-

Kosten zondagen [7]
Inkopen cateringcar
Inkopen hapjes
Inkopen manden
Artiestenkosten optreden
Buma Stemra rechten
Geluidskosten optreden
Overige kosten optreden
Inkoop loterij

-

Autokosten [8]
Brandstoffen
Reparatie en onderhoud
Verzekering
Motorrijtuigenbelasting

637
39
676

Kantoorkosten [9]
Portokosten
Internetkosten
Verzekeringen/assurantiën
Contributies en abonnementen

702
208
285
1.195

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [10]
Bankkosten en provisie

280
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Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen
3.1 Specificatie vermogen
2020
€
Kapitaal
Stand per 1 januari
Resultaat
Kapitaal per 31 december

€

11.403
-2.151
9.252
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