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Bestuursverslag 
 

Inleiding 
Het bestuursverslag vormt samen met de Jaarrekening het jaarverslag van STEPS. Hierin leggen wij als 

bestuur verantwoording af over het boekjaar 2021. 

 

Na het coronajaar 2020 zou 2021 een jaar van herstel moeten worden. Maar al snel dwongen de 

voortdurende corona-beperkingen, de herhaalde lockdowns, de gereduceerde zaalcapaciteit, de 

onzekerheid over de programmering, het haperend consumentenvertrouwen en het oplopende 

omzetverlies ons om de focus in 2021 te verschuiven van een ‘herstel naar het oude normaal’ naar het 

‘optimaliseren van het nieuwe normaal’.  

Wij schoven met de tribune, met tafels en met stoelen. Wij bedachten manieren om onze bezoekers 

te voorzien van een drankje en nieuwe processen om ons publiek snel te informeren over 

voorstellingwijzigingen. Af en toe heerste een gevoel van onrechtvaardigheid over de voortdurende 

beperkingen, waarmee wij als culturele sector werden geconfronteerd, maar dat werd steeds snel 

naar de achtergrond gedrongen door de flexibiliteit en creativiteit waarmee onze 

theatermedewerkers en -vrijwilligers de mogelijkheden benutten die er wél waren. 

 

Er was diep verdriet toen theatervriend en bestuurslid Hugo van Driel onverwachts overleed; maar 

ook vreugde toen onze collega beviel van een gezond dochtertje. En er was dankbaarheid voor de 

coronasteun van de overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder, voor de bijdragen uit 

particuliere fondsen, van onze sponsoren, onze Vrienden en ons publiek. Mede dankzij deze 

onverminderde steun hebben wij 2021 kunnen afsluiten met een positief resultaat. 

2021 Werd zo niet het jaar van herstel, maar van het loslaten van het  vertrouwde en het bouwen aan 

de toekomst vanuit een groot vertrouwen in elkaar.  

 

Leeswijzer 
In de volgende paragrafen blikken wij terug op 2021 door een toelichting op de kernactiviteiten van 

onze stichting, de samenstelling van het bestuur en de organisatie en geven een korte 

beleidsverantwoording aan de hand van de volgende aspecten: de programmering, horeca, verhuur, 

het financiële beleid en risico’s en risicobeheersing. 

  



Het bestuur 
 

Kernactiviteiten  
De activiteiten van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec (STEPS), statutair 

gevestigd te Stede Broec bestaan voornamelijk uit: 

 

a. Het bedenken, ontwikkelen, organiseren, plannen en tot uitvoering brengen van culturele 

evenementen in de gemeente Stede Broec.  

b. Het exploiteren van de ruimten en de omgeving van het pand, Hoofdstraat 17 te 

Bovenkarspel.  

c. Het bevorderen van de culturele vorming en ontwikkeling van jongeren en volwassenen in de 

gemeente Stede Broec en het laten kennismaken van jongeren en volwassenen met de 

creativiteit van de mensheid op verschillende vlakken zoals toneel, dans, zang, muziek en 

theater.  

 

Samenstelling bestuur  
Het bestuur van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec (STEPS) bestaat per 31 

december 2021 uit: 

• Hanneke Dessing (voorzitter)  

• Aad de Jong (secretaris) 

• Jan Slagter (penningmeester) 

• Astrid Honing  

 

In oktober 2021 overleed plotseling Hugo van Driel, vanaf de beginfase bestuurslid en penningmeester 

van het theater. Met hem verloor Het Postkantoor een groot vriend van het theater. De functie van 

penningmeester is overgenomen door Jan Slagter. 

 

Het bestuur is in 2021 zeven keer bijeen geweest. Het bestuur onderschrijft de Code of Governance 

Cultuur 2019 waarin de basisprincipes zijn vastgelegd voor goed bestuur en toezicht in de culturele 

sector. Het bestuur publiceert alle nevenfuncties op de website van het theater. 

 

Organisatie 
Naast het bestuur bestaat de organisatie uit een team van medewerkers (loondienst en ZZP); 

• Algemeen manager: Maartje van Kraaij  

• Manager Programmering en Marketing: Elaine Deege  

• Hoofd Techniek: Paul Hutschemaekers 

• Programmeur: Adriaan Bruin 

 

In verband met het zwangerschapsverlof van Elaine Deege zijn haar taken sinds december 2021 

tijdelijk overgenomen door Senna Oppermann (Junior Marketeer) en Joram Pinxteren (Senior 

Marketeer). 

Daarnaast zijn op 31 december 2021 65 vrijwilligers actief bij STEPS voor de uitvoering van balie-, 

horeca- en keukenwerkzaamheden of als technicus, gastheer/vrouw of pr-vrijwilliger.  

  



Verantwoording beleid 
 

Programmering 
 

Theater 
Net als voorgaand jaar zette corona in 2021 weer een streep door de oorspronkelijke programmering. 

Maar liefst 11 voorstellingen, 1 concert, 6 amateurvoorstellingen en 2 eindexamenvoorstellingen 

werden afgelast; en 33 voorstellingen werden verplaatst. 

 

Het gerealiseerde theateraanbod bestond uiteindelijk uit 40 voorstellingen: 24 Cabaretvoorstellingen, 

5 muziekvoorstellingen, 2 klassiek muziekvoorstellingen, 1 toneelvoorstelling, 5 jeugdvoorstellingen en 

3 overige voorstellingen. Het brede aanbod zorgde voor een breed publieksbereik.   

 

Figuur: Aanbod per genre in % 

 

 
 

 

De 40 theatervoorstellingen trokken totaal 3.398 bezoekers. Dit is lager dan in de pre-coronajaren en 

is het directe gevolg van kleiner aantal voorstellingen. Bovendien gold vaak voor de voorstellingen die 

in 2021 wél door konden gaan een beperkte zaalcapaciteit (1/3 van de reguliere zaalcapaciteit). 

 

Figuur: Aantal theatervoorstellingen en theaterbezoekers in meerjarig perspectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het zaalbezettingspercentage is in 2021 67%. Dit is lager dan in het pre-coronajaar 2019 (76%). De 

daling kan deels verklaard worden door de coronamaatregelen, waaronder de coronatoegangscheck, 

die een extra drempel voor theaterbezoek opwierpen.  

Tegelijkertijd is de daling ook een aanwijzing voor een verminderd consumentenvertrouwen. Dit 

vermoeden lijkt bevestigd te worden door een duidelijke verandering in het aankoopgedrag van onze 

bezoekers. Kochten zij voorheen hun voorstellingskaarten ver vooruit, nu stellen zij hun 

aankoopbeslissing veelal uit tot kort voor de voorstellingsdatum. Wellicht dat dit hen in staat stelt om 

-op basis van actuele omstandigheden- de risico’s van de aankoop/het theaterbezoek beter te kunnen 

inschatten. Maar daarnaast lijkt het publiek ook meer aansporing nodig te hebben om tot een bezoek 

over te gaan; ook grote namen in de theaterwereld hebben moeite (doen er langer over) om de zalen 

weer vol te krijgen. Dit is conform de landelijke trend. 

 

Film 
In 2021 hebben geen filmvoorstellingen plaatsgevonden. Dit heeft te maken met een gebrek aan 

filmaanbod, een gebrek aan vrijwilligers en de gestegen licentietarieven. Het gebrek aan filmaanbod 

ontstond doordat in coronatijd weinig films werden uitgebracht. Inmiddels is er weer voldoende 

aanbod en hebben wij een filmteam samengesteld, zodat de filmprogrammering in 2022 weer van 

start gaat. 

 

Amateurs 
Door de coronamaatregelen konden amateurverenigingen onvoldoende bij elkaar komen om te 

repeteren, hetgeen resulteerde in de afgelasting van 6 amateuruitvoeringen en 2 

schoolvoorstellingen. Uiteindelijk zijn er 21 (semi)amateurvoorstellingen doorgegaan; dit waren vooral 

schoolvoorstellingen, zoals de eindmusicals van verschillende basisscholen. 

 

Verhuur 
 
In 2021 werden 47 verhuringen gepland, waarvan er 29 daadwerkelijk plaatsvonden. De meeste 

verhuringen vonden plaats in de theaterzaal en het theatercafé.  

Ten gevolge van de coronamaatregelen (zoals 1,5 meter afstand) was de theaterzaal in coronatijd  

zeer geschikt voor de verhuringen voor groepen tot 50 personen. Bovendien kon de zaalopstelling 

door het inschuiven van de tribune worden aangepast aan wensen van de klant.  

De verhuur van de theaterzaal zorgde voor zeer welkome inkomsten, maar tegelijkertijd was het 

ombouwen van de zaal een zware fysieke belasting voor de betrokken vrijwilligers.  

Het theatercafé werd in 2021 voor het eerst actief verhuurd als zelfstandige ruimte voor zakelijke en 

educatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. De ruimte werd in 2020 met behulp van een 

projectsubsidie uit het Kickstart Cultuurfonds geschikt gemaakt voor beamerpresentaties, waardoor 

de verhuurbaarheid van de ruimte is vergroot. Daarnaast is in overleg met ’t Stadsplein de prikpoli 

verhuist naar een andere ruimte, waardoor het theatercafé in de ochtenden beschikbaar is gekomen 

voor de verhuur.  

De trouwzaal is in 2021 zelden voor de verhuur gebruikt, omdat deze ruimte gedurende de corona-

periode door ’t Stadsplein (mede-gebruiker van het pand) werd gebruikt als activiteitenruimte, zodat 

1,5 meter afstand in acht genomen kon worden. 

 



De verhuringen trokken in 2021 maar liefst een 12.099 bezoekers. Dit aantal ligt hoger dan in 2020 

met 8380 bezoekers uit 21 verhuringen. De stijging in 2021 is echter vooral te verklaren door het 

grotere aantal bezoekers dat tijdens de nationale verkiezingen naar Het Postkantoor kwam om hun 

stem uit te brengen.   

 

Hoewel de netto-huurinkomsten ten opzichte van 2019 veel lager zijn, is het aandeel van de verhuur-

omzet op de totale netto-omzet sinds 2019 gestegen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de corona-

maatregelen de verhuur minder negatief hebben beïnvloed dan het theater en de horeca. (zie figuur: 

Omzetontwikkeling) 

 

Horeca 
 

De horeca van het theater is voorstelling-gerelateerd: het theatercafé mag alleen open gedurende 

voorstellingsmomenten en is dus alleen voor theaterbezoekers toegankelijk. De daling van het aantal 

voorstellingen ten gevolge van de coronamaatregelen heeft daarmee een directe negatieve invloed op 

de horeca-omzet. Tegelijkertijd golden er voor de gehele horecasector strenge maatregelen, die niet 

altijd parallel liepen aan de theaterprotocol. Het kwam dus voor dat het theater onder strenge 

beperkingen open mocht, maar het theatercafé gesloten moest blijven. Op deze momenten 

probeerden wij de theaterbeleving van de bezoekers zo volledig mogelijk te maken door een 

alternatief te bieden voor het pauzedrankje dat bij het ticket is inbegrepen. 

 

Financieel beleid 
 

In dit tweede coronajaar liepen de inkomsten uit de kaartverkoop, de horeca en verhuur wederom 

sterk terug ten gevolge van periodes van gehele of gedeeltelijke sluiting van het theater.  (zie figuur: 

Opbouw van de omzet) 

Ook de inkomsten uit de advertentieverkoop voor de seizoenbrochure vielen weg.  

 

De inkomstenderving is gecompenseerd door de coronasteunmaatregelen van de overheid, zoals de 

Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 

(NOW). Ook de SKIP-subsidie werd in 2021 verhoogd. 

Ook kan het theater in 2021 rekenen op de exploitatiesubsidie van de gemeente en de SKIP-subsidie 

(ten behoeve van kwetsbaar aanbod) van het Fonds voor de Podiumkunsten. Daarnaast is er de steun 

van sponsoren (WFO-notarissen en VDB Administratie) en de bijdrage van de Vrienden van Het 

Postkantoor.  

 

Mede dankzij bovengenoemde steunmaatregelen en besparingen die met behulp van projectsubsidies 

werden gerealiseerd, sluit Theater Het Postkantoor het boekjaar af met een positief saldo van 

€13.000.(zie figuur: Baten en lasten)  Daarmee brengt het theater  de egalisatiereserve op een niveau 

waarop het bestuur hoopt te zijn opgewassen tegen uitdagingen in 2022 en 2023. 

 



Figuur: Opbouw en Ontwikkeling van de omzet en Baten en Lasten in meerjarig perspectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projectsubsidies 
In 2021 werd met succes een beroep gedaan op verschillende projectsubsidies: 

1.) Met behulp van het Kickstart Cultuurfonds konden extra marketinginspanningen worden 

ingezet ten behoeve van het herstel van het consumentenvertrouwen. 

2.) Met behulp van het Fonds Podiumkunsten kon een project met lokale makers worden 

georganiseerd. Dit wordt in 2022 aan het publiek gepresenteerd.  

3.) Met behulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds, donaties van enkele lokale ondernemers en 

de Vrienden van Het Postkantoor kon een vleugel worden aangeschaft. 

 

De projectsubsidies zijn niet in de winst- en verliesrekening opgenomen, maar op de balans (bij 

overlopende passiva). Deze subsidies hebben indirect een positief effect gehad op de exploitatie, 

omdat zij uitgaven mogelijk maakten die anders niet haalbaar waren geweest en/of een besparing op 

de begrote uitgaven opleverden.   

 

Personeel en vrijwilligers 
 

Coronajaar 2020 bleek de generale repetitie voor 2021: alle denkbare coronaprotocollen waren al 

bedacht, uitgeprobeerd en konden in 2021 hergebruikt worden. Toch is 2021 door de meeste 

medewerkers en vrijwilligers als heel zwaar ervaren. Dat heeft vooral te maken met de langdurige 

onzekerheid over wanneer en onder welke voorwaarden het theater weer open zou gaan. De grote 

mate van flexibiliteit die dit vraagt, heeft alle betrokkenen veel energie gekost.  

 

De balie-vrijwilligers kregen er ten gevolge van  het annuleren en verplaatsen van voorstellingen een 

enorme administratie bij. De techniek-vrijwilligers spanden zich tot het uiterste in om met 

verschillende opstellingen de theaterzaal multifunctioneel te maken. De horeca-vrijwilligers zorgden 

met afhaalbuffetten, meeneem-tasjes en ijsemmertjes voor een optimale theaterbeleving. De 

gastvrouwen en koks zorgden dat - ondanks de coronabeperkingen -  alle artiesten en bezoekers 

gastvrij onthaald werden. En de corona-checkers stonden bij de voorstellingen klaar om - op de 

momenten dat dit zo ontzettend belangrijk was -  te zorgen voor de naleving van de corona-richtlijnen, 

zodat het theater veilig bezocht kon worden.  

 

De grote mate van professionaliteit en betrokkenheid van de vrijwilligers leidde in 2021 tot een 

succesvolle  invoering van Het Rooster, een digitaal platform voor medewerkers en vrijwilligers, dat 

hen in staat stelt om zichzelf in te roosteren voor diensten, contact te zoeken met elkaar, 

werkinformatie te delen, etc. Het is een tool dat hen in staat stelt om zelf meer verantwoordelijkheid 

en inzicht te krijgen in hun rol als vrijwilliger bij Theater Het Postkantoor.  

 

Risico’s en risicobeheersing 
 

Consumentengedrag 
De grootste dreiging in 2022 zijn de na- effecten van corona op het aankoop- en bezoekgedrag van de 

consumenten.  

De hele culturele sector worstelt met de vraag ‘hoe krijgen we ons publiek terug? Sectorbreed liggen 

de bezoekersaantallen begin april 2022 liefst 30 tot 50 procent lager dan vóór de pandemie. Dit is 



goed verklaarbaar vanuit het feit dat de laatste lockdown pas eind februari is opgeheven. Maar op 

basis van de situatie na eerdere crisissen is de algemene verwachting dat bezoekersaantallen pas eind 

2023 weer op het oude niveau zijn. De vragen die rijzen zijn dan:  

Wat betekent het voor Theater Het Postkantoor als de inkomsten uit de kaartverkoop en voorstellings-

gerelateerde horeca zullen teruglopen? En hoe kunnen wij de financiële consequenties beperken?  

Wij zullen extra inspanningen verrichten om het publiek te motiveren tot theaterbezoek. Daarnaast 

zullen wij goed moeten kijken naar de consequenties van het latere aankoopgedrag op de cash flow 

van het theater. Tenslotte zullen wij gederfde inkomsten proberen te compenseren door nieuwe 

inkomstenbronnen aan te boren. Zo is het theater met de gemeente het gesprek aangegaan over de 

mogelijkheden om de horeca-functie uit te breiden. 

 

Vrijwilligers en medewerkers 
De afgelopen twee coronajaren hebben veel gevraagd van de medewerkers en vrijwilligers van het 

theater.  De grote mate van onzekerheid en de noodzakelijke flexibiliteit hebben veel energie gekost.  

Nu het theater sinds eind februari 2022 weer open is, wordt dit zichtbaar in de verminderde 

beschikbaarheid van de vrijwilligers. Veel vrijwilligers lijken een aanloopperiode nodig te hebben om 

hun weg terug naar het theater te vinden en hun vrijwilligerstaken weer op te pakken. Deze situatie 

onderstreept nogmaals de enorme kwetsbaarheid van een vrijwilligersorganisatie en benadrukt het 

belang om vrijwilligers te werven en vast te houden. Dit zal ook in 2022 een belangrijk aandachtspunt 

blijven. 

 

 

Slotwoord 
 

Door de beperkende coronamaatregelen in 2021 hebben we als theater minder vaak dan voorgaande 

jaren de gelegenheid gehad om onze culturele en maatschappelijke functie een goede invulling te 

geven. Maar op de momenten dat het wél kon, was dit des te waardevoller. Toneel, muziek, cabaret, 

film, dans… voor veel mensen is het een basisbehoefte.  

Na de afgelopen coronajaren hebben onze beleidsspeerpunten Beleven, verbinden, inspireren en 

ondernemen nog meer relevantie gekregen. Theater Het Postkantoor biedt beleving, verbindt en 

inspireert. In combinatie met een dosis gezond cultureel ondernemerschap, geeft dit vertrouwen in én 

zin aan de toekomst. 
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Gegenereerd op 29 maart 2022
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St. Theater Exploitatie "Het

Postkantoor"

Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd

en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft

betrekking op de informatie in dit deel van het document.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor"

De jaarrekening van St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor" te Bovenkarspel is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de

winst-en-verliesrekening over 2021.

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.

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. 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 St. Theater Exploitatie "Het

Postkantoor".

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.

Zwaag, 29 maart 2022

Kenter adviseurs en accountants B.V. / Accountant Vast

Henk Kenter AA
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2021 % Omzet 2020 % Omzet Verschil %

Omzet 95.417 100,0% 101.399 100,0% -5.982 -5,9%

Kostprijs van de omzet 103.407 108,4% 86.727 85,5% 16.681 19,2%

Brutomarge -7.990 -8,4% 14.672 14,5% -22.662 -154,5%

Overige bedrijfsopbrengsten 253.316 265,5% 237.012 233,7% 16.304 6,9%

Personeelskosten 74.605 78,2% 71.615 70,6% 2.990 4,2%

Afschrijvingen 3.230 3,4% 2.933 2,9% 297 10,1%

Werkkostenregeling 450 0,5% 40 0,0% 410 1.025,0%

Overige personeelskosten 9.133 9,6% 4.558 4,5% 4.575 100,4%

Huisvestingskosten 83.396 87,4% 78.515 77,4% 4.882 6,2%

Exploitatie- en machinekosten 7.453 7,8% 3.891 3,8% 3.562 91,5%

Verkoopkosten 14.996 15,7% 16.115 15,9% -1.119 -6,9%

Kantoorkosten 11.491 12,0% 9.545 9,4% 1.945 20,4%

Algemene kosten 13.474 14,1% 38.158 37,6% -24.684 -64,7%

Buitengewone lasten en baten -5.301 -5,6% 0 0,0% -5.301 100,0%

Kosten bestuur en vrijwilligers 18.942 19,9% 12.049 11,9% 6.893 57,2%

Totaal kosten 231.869 243,0% 237.420 234,1% -5.551 -2,3%

Bedrijfsresultaat 13.457 14,1% 14.264 14,1% -807 -5,7%

Financiële baten en lasten -382 -0,4% -264 -0,3% -118 -44,7%

Resultaat na belasting 13.075 13,7% 14.000 13,8% -925 -6,6%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 % balans 31-12-2020 % balans

Immateriële vaste activa 1.971 0,5% 2.534 0,7%

Materiële vaste activa 4.975 1,1% 7.642 2,2%

Vaste activa 6.945 1,6% 10.175 2,9%

Vorderingen 55.071 12,6% 23.075 6,6%

Liquide middelen 374.351 85,8% 315.087 90,5%

Vlottende activa 429.422 98,4% 338.162 97,1%

Activa 436.367 100,0% 348.337 100,0%

Egalisatiereserve 285 0,1% -13.715 -3,9%

Onverdeelde winst 13.075 3,0% 14.000 4,0%

Eigen vermogen 13.360 3,1% 285 0,1%

Voorzieningen 216.355 49,6% 197.105 56,6%

Kortlopende schulden 206.652 47,4% 150.947 43,3%

Passiva 436.367 100,0% 348.337 100,0%
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31

december 2021 en winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2021 2020 2019

Werkkapitaal 222.770 187.215 0

Quick ratio 2,08 2,24 0

Current ratio 2,08 2,24 0

Solvabiliteit (EV/TV) 3,1% 0,1% 100,0%
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Fiscale positie

Vennootschapsbelasting last

Verslag jaar

2021

Resultaat voor belastingen 13.075

Bijtellingen

Overige kosten die niet of beperkt

aftrekbaar zijn

434

434

Aftrekbare posten

Overige vrijgestelde

winstbestandsdelen

54.767

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 10.644

65.411

Belastbare winst -51.902

Belastbaar bedrag -51.902
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Jaarrekening

St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor"
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Balans

Voor resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1.971 2.534

Materiële vaste activa 4.975 7.642

6.945 10.175

Vlottende activa

Vorderingen 55.071 23.075

Liquide middelen 374.351 315.087

429.422 338.162

Activa 436.367 348.337

Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Egalisatiereserve 285 -13.715

Onverdeelde winst 13.075 14.000

13.360 285

Voorzieningen 216.355 197.105

Kortlopende schulden 206.652 150.947

Passiva 436.367 348.337
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2021 2020

Omzet 95.417 101.399

Kostprijs van de omzet 103.407 86.727

Brutomarge -7.990 14.672

Overige bedrijfsopbrengsten 253.316 237.012

Personeelskosten 74.605 71.615

Afschrijvingen 3.230 2.933

Werkkostenregeling 450 40

Overige personeelskosten 9.133 4.558

Huisvestingskosten 83.396 78.515

Exploitatie- en machinekosten 7.453 3.891

Verkoopkosten 14.996 16.115

Kantoorkosten 11.491 9.545

Algemene kosten 13.474 38.158

Buitengewone lasten en baten -5.301 0

Kosten bestuur en vrijwilligers 18.942 12.049

Totaal kosten 231.869 237.420

Bedrijfsresultaat 13.457 14.264

Financiële baten en lasten -382 -264

Resultaat na belasting 13.075 14.000
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec bestaan voornamelijk uit het

exploiteren van een theater.

Continuïteit

Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec heeft in het boekjaar 2020 en 2021 te kampen met

de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling en

toename van additionele kosten. Echter, door een financiële buffer, kostenbesparingen, de

overheidsmaatregelen en gesprekken met de gemeente als mede ook branchegesprekken en overleg met

artiesten verwacht de rechtspersoon dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

De stichting is feitelijk gevestigd te Bovenkarspel en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer

54677955.

Algemene grondslagen

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, 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.

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.
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Grondslagen van immateriële vaste activa

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.

Grondslagen van materiële vaste activa

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 de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot

onderhoud worden 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.

Grondslagen van vorderingen

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

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

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

van de vordering.

Grondslagen van voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig

te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het

geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot

onderhoud verloopt.

De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de

verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding

zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de

balans opgenomen.
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Grondslagen van kortlopende schulden

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

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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.

Grondslagen van omzet

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en

dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Grondslagen van overheidssubsidies

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.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

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

winst- en verliesrekening.
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Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de

Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en

betaalt Stichting Theater Exploitatie "Het Postkantoor" Stede Broec verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde

premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor

het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Grondslagen van financiële baten en lasten

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.
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Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Immateriële vaste activa

Overige immateriële vaste activa 1.971 2.534

1.971 2.534

Verloop immateriële vaste activa

Verslag jaar

Overige immateriële vaste activa Totaal

Verloop immateriële vaste activa

Beginsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 2.800 2.800

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

-266 -266

2.534 2.534

Mutaties

Afschrijvingen -563 -563

-563 -563

Eindsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 2.800 2.800

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

-829 -829

1.971 1.971
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Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa

Inventaris 4.975 7.642

4.975 7.642

Verloop materiële vaste activa

Verslag jaar

Verbouwingen Inventaris Totaal

Verloop materiële vaste activa

Beginsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 37.268 13.380 50.648

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

-37.268 -5.738 -43.006

0 7.642 7.642

Mutaties

Afschrijvingen 0 -2.667 -2.667

0 -2.667 -2.667

Eindsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 37.268 13.380 50.648

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

-37.268 -8.405 -45.673

0 4.975 4.975
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Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Debiteuren 4.778 9.303

Vorderingen uit hoofde van

belastingen

20.737 7.078

Overlopende activa 29.556 6.694

55.071 23.075

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren

Debiteuren 5.278 9.803

Voorziening dubieuze debiteuren -500 -500

4.778 9.303

Vorderingen uit hoofde van belastingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen uit hoofde van

belastingen

Omzetbelasting 20.737 7.078

20.737 7.078



Pagina 20 van 36

St. Theater Exploitatie "Het

Postkantoor"

Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen -0 5.964

Nog te ontvangen bedragen 13.989 0

Nog te ontvangen coronasteun 15.567 730

29.556 6.694

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Kasmiddelen 4.709 1.109

Tegoeden op bankrekeningen 369.642 313.979

374.351 315.087

Kasmiddelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kasmiddelen

Kas 4.709 1.109

4.709 1.109
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Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen

NL37 RABO 0103 4232 14 93.612 832

NL09 RABO 3320 1234 59 211.658 184.362

NL42 RABO 3034 2104 18 64.372 128.784

369.642 313.979

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Egalisatiereserve 285 -13.715

Onverdeelde winst 13.075 14.000

13.360 285

Voorzieningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Voorzieningen

Overige voorzieningen 216.355 197.105

216.355 197.105
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Overige voorzieningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 41.373 37.123

Voorziening

vervangingsinvesteringen

174.982 159.982

216.355 197.105

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Crediteuren 81.915 19.109

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

4.607 1.507

Salarisverwerking 3.318 3.620

Overlopende passiva 116.812 126.711

206.652 150.947

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

Loonheffing 3.368 2.596

Pensioenen 1.239 -1.089

4.607 1.507
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Salarisverwerking

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Salarisverwerking

Reservering vakantiegeld 3.318 3.620

3.318 3.620

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Vooruitontvangen kaartverkooop

theater- en filmprogrammering

49.290 27.379

Nog te verzilveren cadeaubonnen 10.220 7.083

Nog te besteden Kickstart Project 0 15.861

Nog te besteden sponsorbijdrage

vleugel

0 4.350

Nog te besteden projectsubsidies 21.276 1.000

Nog te besteden donaties 2.601 0

Nog te betalen bedragen

Noodfonds provincie/gemeente

0 29.947

Nog te betalen kaartopbr.

geannuleerde voorstellingen

1.406 4.488

Nog te betalen artiesten 5.015 0

Nog te betalen bedragen 27.004 36.604

116.812 126.711
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Omzet

Theater 49.428 46.974

Film 0 7.829

Horeca 22.575 26.134

Verhuur 23.414 20.462

95.417 101.399

Kostprijs van de omzet

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Kostprijs van de omzet

Theater 81.250 61.221

Film 254 3.602

Horeca 19.243 20.119

Verhuur inclusief catering 2.660 1.785

103.407 86.727
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Overige bedrijfsopbrengsten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidiebaten 191.140 190.799

Sponsorbijdragen 7.409 3.077

Noodfonds provincie/gemeente 0 33.534

TegemoetkomingOndernemers

Getroffen Sectoren

0 4.000

TegemoetkomingVaste Lasten 54.767 5.601

253.316 237.012

Totaal kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Totaal kosten

Personeelskosten 74.605 71.615

Afschrijvingen 3.230 2.933

Werkkostenregeling 450 40

Overige personeelskosten 9.133 4.558

Huisvestingskosten 83.396 78.515

Exploitatie- en machinekosten 7.453 3.891

Verkoopkosten 14.996 16.115

Kantoorkosten 11.491 9.545

Algemene kosten 13.474 38.158

Buitengewone lasten en baten -5.301 0

Kosten bestuur en vrijwilligers 18.942 12.049

231.869 237.420
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Personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Personeelskosten

Lonen en salarissen 52.888 51.468

Sociale lasten 12.932 12.399

Pensioenlasten 8.785 7.748

74.605 71.615

Lonen en salarissen

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 73.371 66.368

Ontvangen subsidies e.d. -24.654 -21.483

Ontvangen zwangerschaps- en

bevallingsuitkering

-2.900 0

Reservering vakantiegeld 5.862 5.399

Eindejaarsuitkering 1.209 1.184

52.888 51.468

Afschrijvingen

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste

activa

563 266

Afschrijvingen materiële vaste

activa

2.667 2.667

3.230 2.933
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Afschrijvingen immateriële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Afschrijvingen immateriële vaste

activa

Overige immateriële vaste activa 563 266

563 266

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Afschrijvingen materiële vaste

activa

Bedrijfsinventaris 2.667 2.667

2.667 2.667

Werkkostenregeling

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Werkkostenregeling

Werkkosten 450 40

450 40
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Overige personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Overige personeelskosten

Studie- en opleidingskosten 1.000 150

Diensten door derden 2.940 0

Ziekengeldverzekering 2.771 1.703

Overige personeelskosten 171 845

Reiskostenvergoedingen 2.252 1.860

9.133 4.558

Huisvestingskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Huisvestingskosten

Betaalde huur 25.603 25.275

Schoonmaakkosten 16.113 21.158

Onderhoud onroerend goed 5.320 0

Gas, water en elektra 15.046 10.684

Zakelijke lasten 4.110 4.128

Dotatie voorziening groot

onderhoud

4.250 5.650

Dotatie vervangingsinvesteringen 15.000 21.767

Overige huisvestingskosten 9.708 7.163

Doobelasting huisvestingskosten

aan Stadsplein

-11.754 -17.311

83.396 78.515
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Exploitatie- en machinekosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaf inventaris /

onderhoud inventaris

7.344 3.891

Huur inventaris 109 0

7.453 3.891

Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Verkoopkosten

Advertentie- en marketingkosten 11.426 6.176

Seizoensbrochure 0 6.589

Kosten active tickets 677 1.674

Representatiekosten 1.640 602

Transactiekosten buckaroo, ideal

en kosten pin

1.252 1.075

14.996 16.115
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Kantoorkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 133 57

Porti 99 0

Telefoon- en internetkosten 2.067 2.072

Drukwerk 963 857

Abonnementen en contributies 2.739 2.443

Kosten automatisering 5.489 5.116

Doorbelasting kantoorkosten aan

Stadsplein

0 -1.000

11.491 9.545

Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Algemene kosten

Accountantskosten 4.262 15.208

Accountantskosten voorgaande

jaren

-1.310 0

Advieskosten 1.401 0

Advocaat en juridisch advies 360 0

Assurantiepremie 5.652 5.620

Kosten i.v.m. Corona 0 14.827

Overige algemene kosten 3.109 2.504

13.474 38.158
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Buitengewone lasten en baten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Buitengewone lasten en baten

Buitengewone baten -5.301 0

-5.301 0

Kosten bestuur en vrijwilligers

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Kosten bestuur en vrijwilligers

Onkostenvergoedingen bestuur 6.000 6.000

Overige kosten bestuur 0 585

Onkostenvergoedingen vrijwilligers 400 546

Overige kosten vrijwilligers 9.074 4.917

Bedrijfskleding vrijwilligers 2.968 0

Scholing vrijwilligers 500 0

18.942 12.049

Financiële baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

0 65

Overige rentelasten 382 329

-382 -264



Pagina 32 van 36

St. Theater Exploitatie "Het

Postkantoor"

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

Overige rentebaten 0 65

0 65

Overige rentelasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Overige rentelasten

Bankkosten/rente 382 329

382 329
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SBR

St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor"
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Samenstellingsverklaring

St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor"

De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance Document. Dit is een

wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van financiële informatie. Dit document is gebaseerd

op de volgende taxonomie: nba-rpt-samenstellingsverklaring.xsd
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Algemene gegevens

KvK nummer: 36050316

Taal: nl

Inhoud van de accountantsverklaring

29-3-2022

Inhoud van de accountantsverklaring

Koptekst verklaring van de

accountant

Samenstellingsverklaring van de accountant

Geadresseerde Aan: St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor"

Inleidende paragraaf De jaarrekening van St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor" te

Bovenkarspel is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021

en de winst-en-verliesrekening over 2021.

Titel voor het object van onderzoek en basis van het oordeel

Toelichtende paragraaf

Toelichtende paragraaf 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.

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. 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 St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor".

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.
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29-3-2022

Handtekening van de accountant

Vestigingsplaats van de

accountant

Zwaag

Datum van de verklaring 29-3-2022

Naam accountantspraktijk Kenter adviseurs en accountants B.V. / Accountant Vast

Naam accountant Henk Kenter AA

Informatie over de accountantsverklaring

29-3-2022

Informatie over de accountantsverklaring

Informatie over het object van onderzoek

Beschrijving van de aard van het

object van onderzoek

Jaarrekening

Startdatum van de periode van

het object van onderzoek

1-1-2021

Einddatum van de periode van

het object van onderzoek

31-12-2021

Beschrijving van de

verantwoordelijke entiteit van

het object van onderzoek

St. Theater Exploitatie "Het Postkantoor"

Soort opdracht Samenstellen

Interne referentie 32160

Type identificatie van de entiteit KvK

Identificatie van de entiteit 54677955

Naam softwarepakket Visionplanner



 

 

 


