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Balans per 31 december 2017
Activa

31 december 2017

31 december 2016

19.028

25.896

2.116

2.833

11.811

13.124

140.667

156.111

173.622

197.964

31 december 2017

31 december 2016

142.550

168.528

31.072

29.436

173.622

197.964

(in euro)

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
(in euro)

Eigen vermogen

Kortlopende schulden
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Staat van baten en lasten over 2017
(in euro)

2017
2017
2016
Werkelijk Begroting Werkelijk

Baten

273.156

304.100

294.428

Lasten

299.134

300.111

287.736

Exploitatieresultaat

-25.978

3.989

6.692
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Toelichting
Algemeen
Doelstelling
Stichting Filmhuis Gouda (hierna genoemd: “de Stichting”) is opgericht op 22 april 1977 en heeft als
doel het organiseren van activiteiten ter stimulering van het culturele en maatschappelijke leven in
Gouda en omstreken met behulp van films en andere audiovisuele middelen.

Activiteiten
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inrichten en beheren van een ruimte waarin genoemde
activiteiten plaatsvinden, het houden van filmvoorstellingen en alle overige wettelijke middelen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niets anders gemeld, worden monetaire activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen worden
berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages zijn hierbij gehanteerd:
Verbouwingen
10 %
Inventaris
20 – 33 %
Digitalisering 10 – 20 %

Voorraden
De barvoorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopwaarde of lager marktwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijk geachte
voorziening voor oninbaarheid.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Giften en
donaties worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen.
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