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1. Accountantsrapport 



Stichting Studio Peer 
T.a.v. de heer F. Delfgaauw 
Boerenstraat 11 b  
4201 GA Gorinchem 

Gorinchem, 6 maart 2017 
Ons kenmerk: 11000850/2016 

Geachte heer Delfgaauw 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting Studio Peer te 
Gorinchem. 

1.1 SamenstelIingsverkaring van de accountant 

Aan: Stichting Studio Peer 

De jaarrekening van Stichting Studio Peer te Gorinchem is door ons samengesteld op basis van de van 
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van ba-
ten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

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. 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 
Stichting Studio Peer. 

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 
de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij-
zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.  

Samenstellingsverklaring afgegeven 	 2 



Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Gorinchem, 6 maart 2017 

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. 

J.P. Bruinenberg AA 
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Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

1.2 Bestuursverslag Stichting Studio Peer 2016 

Algemeen 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 vijf maal en ook tussentijds vond opnieuw frequent overleg 
plaats met leden van de Raad op individuele basis. 

Het jaar zal de geschiedenis in gaan als het jaar met zeer grote tegenvallers maar ook met heel grote 
successen. 
Allereerst lukt het na een zeer moeizaam en langdradig onderhandelingstraject eindelijk begin maart de 
huisvestingsperikelen te regelen en vanaf dit moment zijn de huisvestingslasten van de stichting 
definitief gehalveerd. De ambitie blijft om op termijn zelf eigenaar te worden en daarvoor zal in de 
komende periode een plan worden ontwikkeld. 

De eerste maanden van het jaar stonden in het teken van het aanvragen van een structurele subsidie op 
rijksniveau; daarnaast werd een traject uitgezet om ook van de Gemeente een bijdrage te krijgen voor 
de programmering in Theater Peeriscoop. 

Aanvraag Fonds Podiumkunsten 

Voor het formuleren van het beleidsplan voor de jaren 2017-2020 werd een beroep gedaan op Lonneke 
Post. In dit plan wordt de verbreding van het gezelschap geschetst, waarbij naast Fred Delfgaauw ook 
Ida van Dril als vast onderdeel van het gezelschap wordt gepresenteerd. Naast reguliere producties van 
hen beiden afzonderlijk wordt ook het uitzicht geboden op een productie van hen samen. Daarnaast zal 
in de komende jaren het accent steeds meer komen te liggen op het uitbouwen van de 
talentontwikkeling. Er zijn maar weinig plekken in het land waar voor deze discipline zoveel ruimte is. De 
filosofie achter talentontwikkeling is nadrukkelijk dat het gericht moet zijn op het maken en in de markt 
zetten van de producties. Er is naast aandacht voor de artistieke ontwikkeling (vakmanschap en 
dramaturgie) ook steeds een accent op bedrijfsvoering en marketing. In de aanvraag werd het accent 
gelegd op de noodzaak het vakmanschap binnen deze discipline te kunnen ontwikkelen en via 
producties de mogelijkheden ervan verder te onderzoeken. 
Groot was de verslagenheid dat de aanvraag positief werd beoordeeld, maar toch onder de zaaglijn 
terechtkwam. Studio Peer heeft zich met lotgenoten ingezet om via een lobby ervoor et zorgen dat de 
middelen werden verruimd, waardoor uiteindelijk half december bekend werd dat in ieder geval voor 
2017 alsnog gerekend kon worden op de bijdrage van het Rijk. 

Programmering Peeriscoop 

Nadat in 2015 veel energie was gestoken in een (gezamenlijke) poging De Nieuwe Doelen voor de 
podiumkunsten te behouden en dat traject helaas zonder een uitzicht op een oplossing geëindigd. De 
gemeente stelde zich afwijzend op en maakte beleidskeuzes waardoor verdere samenwerking 
onmogelijk werd. Derhalve besloot Studio Peer haar verantwoordelijkheid voor het presenteren van het 
kwalitatieve landelijke aanbod dat geschikt is voor haar eigen Theater Peeriscoop, intensiever te gaan 
programmeren. Al 19 jaar werd dat op bescheiden schaal zonder enige subsidie gedaan. Nu voor de 
gemeente de vastgoedlasten voor het theater door de afstoting ervan waren vrijgevallen, verzocht de 
Raad van Toezicht dat budget beschikbaar te stellen om de programmering te ondersteunen. Zeker nu 
door de gemeente ook besloten was de professionele programmering uit De Nieuwe Doelen geheel weg 
te halen, ontstond er politiek draagvlak om via de programmering in Peeriscoop deze deels voor 
Gorinchem te behouden. Vooruitlopend daarop werd de programmering reeds uitgebouwd, maar ook hier 
duurde het tot november voordat er een positief besluit kwam voor in ieder geval twee seizoenen, dus 
tot de zomer van 2018. Deze uitbouw van de programmering paste ook in het meerjarig activiteitenplan 
en in de kleuring onderscheidt deze zich door een accent op jong talent en mede daarom werden ook 
vrije jeugdvoorstellingen onderdeel van de programmering. 

Samenstellingsverktaring afgegeven 	 4 



Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

Financieel 

Nadat in 2014 en 2015 het gelukt was een positief resultaat te realiseren en daarmee het gat dat in 2013 
in het vermogen was geslagen, gedeeltelijk in te lopen, vertoont 2016 weer een fors tekort. Er zijn 
hiervoor een aantal oorzaken aan te wijzen: de zeer forse uitbreiding van het personeelsbestand, de zeer 
hoge productiekosten voor "Kodo', het geheim van de samourai" en de tegenvallende afzet van de 
voorstellingen van Fred Delfgaauw zelf. Dit laatste had vooral te maken met de veranderende en 
verharding in de markt. Theaters boeken niet meer zonder financiële zekerheden. De risico investering 
voor meer personeel werd gemaakt in het perspectief van de baten die het nieuwe verdienmodel later 
moeten opbrengen. (Theater op maat). De hoge kosten Kodo werden vooral gemaakt door de techniek. 
De voorstelling werkt met 3D animatie. Duur maar hierdoor wel enorm kansrijk voor verkoop in de 
overvolle markt van aanbod voor kindervoorstellingen. 
De inzet om met een ander verdienmodel (Theater op Maat) verandering te brengen, heeft in 2016 nog 
te weinig resultaat opgeleverd. Gelukkig is het zicht daarop inmiddels verbeterd en lijken de kansen om 
langs die weg een antwoord te hebben op de ontwikkelingen binnen de podiumkunst gunstig. 
Het was heel spannend of het zou lukken de liquiditeit op peil te houden om te voorkomen dat collectief 
ontslag moest worden aangevraagd. Door het werven van een aantal particulieren die meerjarig een gift 
willen doen en vijf jaar vooruit betaalden is het gelukt om het einde van het jaar te halen en de 
onderneming in staat te stellen door te functioneren. 
Per saldo werd een verlies geleden van ruim € 80.000,=, waardoor het negatief vermogen bij de start 
van de nieuwe planperiode uitkomt op ruim € 120.000,==. 
De inzet is om dat in de komende jaren in te lopen, enerzijds doordat er nu weer een bijdrage van het 
Rijk beschikbaar is, maar anderzijds door het nieuwe verdienmodel met zorg verder uit te rollen. 

Artistiek 

Ondanks de belabberde omstandigheden werden in 2016 twee nieuwe producties gerealiseerd. Tijdens 
de zomermaanden werd een serie - weliswaar experimentele - "Rattenvangers" gepresenteerd in de vier 
grote steden en gedurende de kerstvakantie werd 8 maal "Het geheim van de Blauwe Toren" gespeeld. 
Bij die laatste productie werd ook jong talent vanuit de standplaats ingezet en deze productie kon zich 
verheugen in veel belangstelling. Er werd gewerkt aan de ontwikkeling van de "Paradijsvogels", de 
opvolger van de succesvolle "Wachtkamer van de liefde". 
Voor wat betreft talentontwikkeling werden belangrijke nieuwe contacten gelegd. 

Prestaties 

Met 146 voorstellingen van 8 verschillende producties, gespreid over Nederland en België en een totaal 
aantal toeschouwers van 20.687 werd een bijzondere prestatie geleverd. 
Organisatie 

Waar stevig was geïnvesteerd in het stabiel maken van de organisatie, was de teleurstelling heel groot 
dat Willemijn de Bruin in augustus besloot haar loopbaan elders voort te zetten, net toen ze zo was 
ingewerkt dat de er resultaten verwacht konden worden. Bij de start van het nieuwe seizoen moest met 
kunst- en vliegwerk dit gat in de organisatie gedicht worden en werden een aantal noodverbanden 
gelegd. Evident is dat hierdoor de druk op de rest van de Organisatie aanzienlijk toenam. Inmiddels laat 
het zich aanzien dat de rust met ingang van het nieuwe boekjaar werd hersteld. 
Daarnaast werd het vrijwilligersbestand vernieuwd en verjongd en werd ook een relatie gelegd met de 
AZC en werken nu twee Syrische vluchtelingen binnen de Organisatie. 
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Code Governance 

De Raad van Toezicht bestaat uit t Jan Gras, directeur van  Agora,  theater en congrescentrum in 
Lelystad; Josien Damen, portefeuillehouder grote  sponsorships  en medewerker van de expositieafdeling 
van de Damen  Shipyards Group;  ondernemer Adriaan Jan Bos, eigenaar van diverse winkels en sinds 
2008 eigenaar/ontwikkelaar van een winkelcentrum in Arkel; Roy Grünewald, regisseur en theatermaker, 
docent, cultureel ondernemer en conceptontwikkelaar; Jitske Bijlsma, directeur/eigenaar van Bolta-State 
BV., dat kleinere MKB-bedrijven begeleidt in hun strategievorming en bedrijfsvoering. Omdat er 
afscheid werd genomen van Paul van Rooijen is er per ultimo 2016 een vacature; voor het vervullen 
daarvan wordt nagedacht over het vergroten van de culturele diversiteit. Studio Peer houdt zich aan de 9 
principes van de Code. 
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2.1 Balans per 31 december 2016 

(na voorstel saldobestemming) 

ACTIVA 

Vaste activa 

31-12-2016 
€ 

- 	 31-12-2015 
€ 	 € 	 € 

Materiële vaste activa 
Gebouwen en terreinen 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 
Vervoermiddelen 

Vlottende activa 

Voorraden 	 2 

Vorderingen  

	

70.173 	 47.807 

	

4.019 	 6.093 

	

13.033 	 16.773 

	

87.225 	 70.673 

	

2.638 	 2.895 

Debiteuren 	 3 
Belastingen en premies sociale 	4 
verzekeringen 
Overige vorderingen en overlopende 	5 
activa 

30.034 

0 

40.236 

31 

Liquide middelen 

56.478 

5.705 

80.569 

55.473 
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31-12-2016 31-12-2015 
€ 	 € 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen 7 
Bestemmingsreserve (121 .959) 

Langlopende schulden 
Obligaties 8 27.000 18.000 
Onderhandse leningen 9 77.000 77.000 
Schulden aan kredietinstellingen 10 2.619 8.903 

106.619 

Kortlopende schulden 
Aflossingsverplichting 11 11.000 6.000 
Schulden aan kredietinstellingen 32.671 6.284 
Schulden aan leveranciers en 12 
handelskredieten 19.660 15.336 
Belastingen en premies sociale 13 
verzekeringen 9.356 6.648 
Overlopende passiva 14 4.724 5.233 
Overige schulden 15 89.975 101.952 

167.386 

€ 

(35.746) 

103.903 

141.453 



Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2.2 Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015 
€ € € € 

Directe opbrengsten 16 221.749 224.584 
Indirecte opbrengsten 17 47.645 104.333 
Subsidie 18 41.990 46.405 

Totaal baten 311.384 375.322 
Lasten 
Personeelskosten activiteiten 19 175.375 150.502 
Personeelskosten beheer 20 17.900 15.000 
Afschrijvingen 21 8.234 12.244 
Productiekosten 22 85.403 81.981 
Voorstellingskosten 23 57.275 45.222 
Huisvesting 24 14.165 24.910 
Kantoorkosten 25 34.998 26.221 

Som der lasten 393.350 356.080 

Saldo van baten en lasten (81 .966) 19.242 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 26 63 0 
Rentelasten en soortgelijke kosten 27 (4.310) (2.408) 

Som der financiële baten en lasten (4.247) (2.408) 
Exploitatieresultaat (86.213) 16.834 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserve 	 (86.213) 	 16.834 

SamensteIIingsverka ring afgegeven 	 10 



Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2.4 	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Studio Peer is feitelijk en statutair gevestigd op Boerenstraat 11 b, 4201 GA te Gorinchem, en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41153276. 

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Studio Peer bestaan voornamelijk uit het geven van theatervoorstellingen. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen 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 staat van baten en lasten zijn 
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.  

Leases  

Financiële  leases  
De stichting heeft een aantal leasecontracten; hierbij heeft de stichting grotendeels de voor- en nadelen 
verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang 
van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de 
minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annultaire wijze verdeeld in een 
aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent 
opgenomen onder de langlopende schulden. 

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de staat van baten en 
lasten met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante 
activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het 
contract. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, 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. 
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Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de  FIFO-methode of lagere 
opbrengstwaarde. 

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de 
verkrijging of vervaardiging) en 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. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als 
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte 
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van 
baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden 
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en 
lasten als interestlast verwerkt. 

Kort/opende 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 de bepaling van het resultaat 

Grondslagen voor de 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. 

Omzetverantwoording 
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en 
van over de omzet geheven belastingen. 
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2.5 Toelichting op de balans 

Activa 

Vaste activa 

I Materiële vaste activa 

Gebouwen Andere vaste Vervoer- Totaal 
en terreinen bedrijfsmidd middelen 

ten  

€ € € € 
Stand per 1januari 2016 
Aanschaffingswaarde 47.807 26.126 70.286 144.219 
Cumulatieve afschrijvingen 0 (20.033) (53.513) (73.546) 

Boekwaarde per 1januari 2016 47.807 6.093 16.773 70.673 

Mutaties 
Investeringen 24.786 0 0 24.786 
Afschrijvingen (2.420) (2.074) (3.740) (8.234) 
Desinvesteringen aanschaffings- 
waarde 0 0 (26.000) (26.000) 
Desinvesteringen cumulatieve af- 
schrijvingen 0 0 26.000 26.000 

Saldo mutaties 22.366 (2.074) (3.740) 16.552 

Stand per 31 december 2016 
Aanschaffingswaarde 72.593 10.369 44.286 127.248 
Cumulatieve afschrijvingen (2.420) (6.350) (31 .253) (40.023) 

Boekwaarde per 
31 december 2016 70.173 4.019 13.033 87.225 

Vlottende activa 

	

31-12-2016 	31-12-2015 
€ 	 € 

2 Voorraden 
Voorraad horeca 	 2.638 	2.895 
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31-12-2016 	31-12-2015 
€ 	 € 

30.034 40.741 
0 (505) 

30.034 40.236 

0 	 31 

1.869 1.869 
0 1.913 

6.103 3.795 
11.029 19.380 
7.443 13,345 

26.444 40.302 

920 2.650 
0 9.137 

510 589 
4.253 2.688 

0 40.387 
22 22 

5.705 	55.473  

Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

Vorderingen 

3 Debiteuren 
Debiteuren 
Voorziening dubieuze debiteuren 

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Premies sociale verzekeringen 

5 Overige vorderingen en overlopende activa 
Waarborgsom 
Vorderingen personeel 
Vooruitbetaalde kosten 
Onderhanden producties 
Nog te factureren / ontvangen bedragen 

6 Liquide middelen 
Kas 
Rabobank bedrijfsspaarrekening no. .562 
ABN AMRO bestuurrekening no. .068 
ING rekening courant no. .336 
Rabobank 
ABN AMRO ondernemersdeposito no. .277 
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Passiva 

7 Stichtingsvermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stand per 1januari 2016 
Mutatie uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 2016 

Bestemminç 
C. rnon /0 

t 

(35.746) 
(A 7l) 

(121.959)  

Langlopende schulden 

Totaal 

	

Stand per 31 	Aflossings- Resterende 

	

december 	verplichting 	looptijd> I 

	

2016 	 jaar 

	

€ 	 € 	 € 

	

123.903 	17.284 	106.619 

Resterende looptijd> 5 jaar 	 77.000 
Gestelde zakelijke zekerheden 	 Geen 
Verbonden tot bezwaren en niet-bezwaren van Geen 
goederen 

31-12-2016 31-12-2015 
€ € 

8 Obligaties 
Geefobligatie Attema B.V. 5.000 10.000 

Geefobligatie A. Borst 2.000 3.000 

Geefobligatie E.R. Willemstein 6.000 0 

Geefobligatie W. den Braven 9.000 0 

Leenobligatie Veldhuys 5.000 5.000 

27.000 18.000 

Samenstellingsverklaring afgegeven 	 15 



Stichting Studio Peer 
Gorinchem  

Gee  fobligatie Attema B. V. 
Stand per 1 januari 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 

Saldo per I januari 

Mutaties 
Aflossing 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Kortlopend deel 

Saldo per 31 december  

Gee  fobligatie A. Borst 
Stand per I januari 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 

Saldo per 1januari 

Mutaties 
Verhoging 
Aflossing 

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Kortlopend deel 

Saldo per 31 december 

Geefobligatie E.R. Willemstein 
Saldo per I januari 

Mutaties 
Verhoging 
Aflossing 

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Kortlopend deel 

Saldo per 31 december 

Ir- 	 tz 

25.000 25.000 
(10.000) (5.000) 

15.000 20.000 

(5.000) 	(5.000) 

25.000 	25.000 
(15.000) 	(10.000) 

f flflfl\ 	ir, flflñ\ 

5.000 	10.000 

5,000 0 
(1.000) 0 

4.000 0 

	

0 	5.000 

	

(1.000) 	(1.000) 

	

(1.000) 	4.000 

5.000 5.000 
(2.000) (1.000) 
(1.000) (1.000) 

2.000 3.000 

	

0 	 0 

	

10.000 	 0 

	

(2.000) 	 0 

	

8.000 	 0 

	

10.000 	 0 

	

(2.000) 	 0 

	

(2.000) 	 0 

	

6.000 	 0 
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Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

Gee  fobligatie W. den Braven 
Saldo per 1januari 

Mutaties 
Verhoging 
Aflossing 

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Kortlopend deel 

Saldo per 31 december 

Leenobligatie Veldhuys 
Stand per I januari 
Hoofdsom 

Saldo per 1januari 

Mutaties 
Verhoging 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 

Saldo per 31 december  

2016 	2015 
€ 	 €  

0 	 0  

15.000 0 
(3.000) 0 

12.000 0 

	

15.000 	 0 

	

(3.000) 	 0 

	

(3.000) 	 0 

	

9.000 	 0 

0 

0 

	

0 	5.000 

	

5.000 	5.000 

O.UUU 	 O.UL)U 
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Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

31-12-2016 31-12-2015 
€ € 

9 Onderhandse leningen 
Lening o/g NV Beheermaatschappij Rottumeroog 77.000 77,000 

2016 2015 
€ € 

Lening o/g NV Beheermaatschappij Rottumeroog 
Stand per I januari 
Hoofdsom 77.000 0 
Saldo per I januari 77.000 0 

Mutaties 
Verhoging 	 0 	77.000 
Stand per 31 december 
Hoofdsom 	 77.000 	77.000 
Saldo per 31 december 	 77.000 	77.000 

Door de beoogde eigenaar van de accommodatie werd op voorhand een lening beschikbaar gesteld 
teneinde een aantal aanpassingen aan het theater te kunnen realiseren. De lening heeft een looptijd van 
15 jaar en mag tussentijds afgelost worden en over de lening is per kwartaal achteraf een rente 
verschuldigd van 2%. De lening mag uitsluitend gebruikt worden voor aanpassingen van de 
accommodatie. 

31-12-2016 	31-12-2015 
€ 

10 Schulden aan kredietinstellingen
€  

Leaseverplichtingen 	 2.619 	8.903 

Lease  verplichtingen  
Toyota Financial Services (Toyota FroAce VB-694-B) 	 2.619 	8.903 

Samensteliingsverklaring afgegeven 	 18 



Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2016 	2015 
€ 	 €  

Toyota Financial  Services  (Toyota  ProAce VB-694-B) 
Stand per I januari 
Hoofdsom 	 18.853 	 0 

Cumulatieve aflossing 	 - 	(3.666) 	 0 

Saldo per 1januari 	 15.187 	 0 

Mutaties 
Verhoging 0 18.853 

Aflossing (6.284) (3.666) 

Saldo mutaties (6.284) 15.187 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 18.853 18.853 

Cumulatieve aflossing (9.950) (3.666) 

Kortlopend deel (6.284) (6.284) 

Saldo per 31 december 2.619 8.903 

Kortlopende schulden 

31-12-2016 31-12-2015 
€ € 

11 Aflossingsverplichting 
Geefobligatie Attema B.V. 5.000 5.000 

Geefobligatie A. Borst 1.000 1.000 
Geefobligatie E.R. Willemstein 2.000 0 
Geefobligatie W. den Braven 3.000 0 

11.000 6.000 

Schulden aan kredietinstellingen 
Overlopende kruispost 220 0 
Rabobank rekening-courant no.862 26.167 0 

26.387 0 

Aflossingsverplichtingen 
Leaseverplichting  Toyota Financial  Services 6.284 6.284 

12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren 19.660 15.336 

13 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 101 435 

Loonheffing 3.767 3.919 
Premies sociale verzekeringen 65 0 

Pensioenen 5.423 2.294 

9.356 6,648 
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31-12-2016 	31-12-2015 
€ 	 € 

	

4.724 	5.233 

2.400 0 
0 477 

3.800 3.800 
39.000 29.000 
22.500 30.000 
16.725 3.897 
2.517 840 

0 33,938 
3.033 0 

89.975 101.952 

Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

14 Overlopende passiva 
Vakantiegeld 

15 Overige schulden 
Rekening-courant Stichting Peeriscoop 
Nettolonen 
Accountantskosten 
Vooruitontvangen subsidies 
Nog te betalen bedragen 
Overige schulden 
Vooruitontvangen recettes 
Investeringsverplichting 
Nog te ontvangen facturen 

Saldo van baten en lastenverwerking 

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te 
geven: 

Het saldo van baten en lasten over 2016 ad €86.213 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op 
de bestemmingsreserve. 

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming 
saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de huishouding. 
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Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 
2016 	2015 

€ 	 € 

16 Directe opbrengsten 

Voorstellingen Nederland 175.203 202.957 
Voorstellingen buitenland 37.273 8.520 
Auteursrechten en overig 9.273 13.107 

221,749 224.584 

17 Indirecte opbrengsten 

Commerciële opbrengsten 20.212 46.949 
Verhuur 20.079 33.622 
Horeca 7.354 23.762 

47.645 104.333 

18 Subsidie 

Subsidie NFFK 0 15.000 
Overige subsidie/bijdragen 41.990 31.405 

41.990 46.405 

19 Personeelskosten activiteiten 

Personeelskosten activiteiten 175.375 150.502 

Personeelskosten activiteiten 
Artistieke leiding 62.675 62.465 
Technisch medewerker 32.640 29.636 
Overig personeel 74.288 50.906 
Diverse personeelskosten 5.772 7.495 

175.375 150.502 

20 Personeelskosten beheer 

Zakelijke leiding 17.900 15.000 

21 Afschrijvingen 

Gebouwen en -terreinen 	 2.420 0 
Inventarissen 	 2.074 4.840 
Vervoermiddelen 	 3.740 7.404 

8.234 12.244 
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26.667 	6,767 

	

5.903 	5.198 

	

0 	7.000 

	

41.655 	40.060 

	

2 	 0 

	

11.176 	22.956 

	

85.403 	81.981 

15.869 16.428 
3.309 1.449 

16.111 20.987 
20.420 3.961 

1.566 2.397 

57.275 45.222 

	

3.133 	15.031 

	

5.722 	4.489 
fl(\ 

Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

Overige lasten 

2016 	2015 
€ 	 € 

22 Productiekosten 

Voorbereidingskosten 
Publiciteitskosten 
Regisseur 
Medewerkers 
Overige algemene kosten 
Voorstellingskosten Peeriscoop 

23 Voorstellingskosten 

Reiskosten 
Sejouren 
Impresariaat 
Techniek en licht 
Overige kosten 

24 Huisvesting 

Huur studio 
Energiekosten 
Overige huisvestingskosten 

14.1bb 	24.91u 

25 Kantoorkosten 

Porti en telefoon 
Accountants- en administratiekosten 
Autokosten 
Reis-, verblijf- en representatiekosten 
Diversen 

26 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente rekening-courant banken 

27 Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente leningen alg 
Kosten betalingsverkeer 

3.564 3.539 
5.547 4.791 
6.811 5.376 
3.372 4.033 

15.704 8.482 

34.998 26.221 

63 	 0 

	

1.578 	 0 

	

2.732 	2.408 

	

4.310 	2.408 
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Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2016 	2015 
€  

Rente leningen olg 
Rente lening olg NV Beheermaatschappij Rottumeroog 	 1.578 	 0 
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Bijlagen 



I Prestaties binnenland 

la Leveringen/diensten hoog tarief  

lb  Leveringen/diensten laag tarief 

5 Voorbelasting en eindtotaal 

5a Verschuldigde omzetbelasting 

5b Voorbelasting 
5e Eindtotaal 

5f Reeds op aangiften betaald / ontvangen 

Aangifte le kwartaal 
Aangifte 2e kwartaal 
Aangifte 3e kwartaal 
Aangifte 4e kwartaal 

67.093 14.090 

196.078 11,765 

25.854 

40.766 
14.911 

-1- 	8.810 
255 

-I- 	5.745 
1.257 

5g Suppletie 2016, te ontvangen 

Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

1. 	Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2016 

Omzetbelasting-nummer: 
	

NL 0072.33.929.B.01 

Grondslag 	Omzetbelasting 

€ 	 € 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2. 	Voorstellingen en bezoekersaantallen 2016 

Totaal Alle Voorstellingen 2016 

Aan(nJ 	
Bozoakers 

Regio Noord 
5 544 

Regio Oost 
11 856 

Regio Midden 
7 749 

Regio West 
53 6272 

Regio Zuid 
15 2214 

Amsterdam 
5 784 

Rotterdam 
3 287 

Den Haag 
2 265 

Utrecht 
3 964 

Buitenland 
42 7652 

Totaal 	
146 	 20687 	

! 

1 
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Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2. 	Voorstellingen en bezoekersaantallen 2016 

Bezoekers Aantallen per regio 2016 

Regio 	 Minder is Meer 

Aantal Bezoekers 

Midden 2 257 

West 4 390 

[Totaal 6 647 

Regio Wachtkamer van de Liefde 

Aantal Bezoekers 

Noord 3 225 

Oost 4 474 

Midden 2 
- 

	

- 

190 

West 19 	1 2734 

Zuid 10 1720 

Rotterdam 1 112 

Den 1-laag 1 60 
België 1 92 

Totaal 41 5607 

Regio Diverse Fred 

Aantal Bezoekers 

West 3 664 

Zuid 2 320 

staal - 5 984 

Regio 1-let Kerstgeheim van Gorcum 

Aantal Bezoekers 

West 5 589 

Tolaai 5 589 

Samensteflingsverklaring afgegeven 



Stichting Studio Peer 
Gorinchem 

2. 	Voorstellingen en bezoekersaantallen 2016 

Regio 
Ida: Joris en de Draak 

Aantal Bezoekers 
Noord 

2 319 
Midden 

2 242 
West 

5 
Zuid 

646 

1 103 
België 

41 7560 

Totaal 
51 8870 

Regio 
ida: Onias Oma 

Aantal Bezoekera 
West 

2 205 

Totaal 
2 205 

Regio 

West 
De Parade 

1 60  
Amsterdam 

674 
Den Haag 

1 205 
Utrecht 

964 

Totaal 
9 I'  1903 

Regio 1
Ida: KODO 

Aantal Bezoekers 
Oost 

482 
Midden 

1 60 
West 

591 
Zuid 

2 71 
Amsterdam 

1 
Rotterdam 2 

110 

175 

Totaal 
22 1489 

Regio 
1 

1 

Esmay: Niets Is wat het Lijkt 
Aantal Bezoekers 

West 
5 393 

Totaal 
5 393 

2 

Sanienstellingsverklaring afgegeven 



Stichting Studio Peer 
Gorirtchem 

3. 	Waardeverloop vaste activa 

Omschrijving activum 	 Aanschaf- Afschr.-  Meth 	Aanschaf- Restwaarde 	Afschrijving Boekwaarde Investering 	Subsidie/ Afschrijving 	Opbrengst 	Resultaat Boekwaarde 

datum 	perc 	waarde 	 voorg. jaren beginbalans 	dit jaar 	Him 	dit jaar 	verkoop 	 eindbalans 

Stichting Studio Peer 2016 

Huurdersirrvestenngen 

Verbouwing Peeriscoop 

Totaal: Huurdersirrvesteringen 

Inventaris 

Novon 
15,  Mac  book  pro 
pad 4 
Macmini plus  
Panasonic  Pro  LCD  Projector 

Totaal: Inventaris 

Vervoermiddelen  

Opel  Astma 90-PJZ-4  
Toyota  Proace  VP-694-3 

Totaal: Vervoermiddelen 

Totaal rapport 

01-12-15 10,OOAW 47.807 1 47.807 	24.786 2.420 70.173 

47.807 1 47.807 	24.786 2.420 70.173 

01-10-12 20,OOAW 4.100 2.686 1.414 820 594 

10-05-13 20,00AW 1.699 906 793 340 453 

19-09-13 20,00AW 415 194 221 83 138 

03-06-14 20,OOAW 614 194 420 123 297 

25-08-15 20,OOAW 3.541 1 295 3.246 708 2.538 

10.369 1 4.275 6.094 2.074 4.020 

01-01-11 20,00AW 25.486 25.206 280 280 

19-05-15 20,OOAW 18.800 1.500 2.307 16.493 3.460 13.033 

44.286 1.500 27.513 16.773 3.740 13.033 

102.462 1.502 31.786 70.674 	24.786 8.234 87.226 

Samenstellirtgsverklaring afgegeven 
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