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Voorwoord
Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee 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 staat van baten en lasten en een toelichting hierop.
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Beoordelingsverklaring
BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting "stArt" Leiden te Leiden beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen van de financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling.
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met
betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
"stArt" Leiden per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de van
toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Benatrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de toelichting in de jaarrekening, waarin het toekomstperspectief van de stichting is
uiteengezet. De omstandigheden zoals uiteengezet in de toelichting, duiden op het bestaan van een
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.
Leiden, 20 mei 2021

ValidSigned door drs. P. Timmermans
op 20-05-2021

Bunnig & Partners Assurance B.V.
drs. Timmermans RA
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Resultaatanalyse
De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten.
Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar
Verslag jaar

Vorig jaar

Verschil

2020

% Omzet

2019

% Omzet

Verschil

%

Omzet

245.520

100,0%

398.576

100,0%

-153.056

-38,4%

Kostprijs van de omzet

115.827

47,2%

247.810

62,2%

-131.983

-53,3%

Brutomarge

129.693

52,8%

150.766

37,8%

-21.073

-14,0%

Overige bedrijfsopbrengsten

9.000

3,7%

0

0,0%

9.000

100,0%

Personeelskosten

2.450

1,0%

2.900

0,7%

-450

-15,5%

206

0,1%

206

0,1%

0

0,0%

Verkoopkosten

3.361

1,4%

7.778

2,0%

-4.417

-56,8%

Kantoorkosten

1.207

0,5%

3.662

0,9%

-2.455

-67,0%

Algemene kosten

4.603

1,9%

7.660

1,9%

-3.057

-39,9%

91.426

37,2%

67.330

16,9%

24.096

35,8%

103.253

42,1%

89.536

22,5%

13.717

15,3%

35.440

14,4%

61.230

15,4%

-25.790

-42,1%

Afschrijvingen

Zakelijke en artistieke leiding
Totaal kosten
Resultaat na belasting
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Financiële positie
De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 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

31-12-2020

% balans

31-12-2019

% balans

Materiële vaste activa

119

0,1%

325

0,2%

Vaste activa

119

0,1%

325

0,2%

Vorderingen

64.140

51,5%

100.677

69,1%

Liquide middelen

60.312

48,4%

44.745

30,7%

Vlottende activa

124.452

99,9%

145.422

99,8%

Activa

124.571

100,0%

145.747

100,0%

Kapitaal stichting

62.646

50,3%

52.208

35,8%

Continuïteitsreserve

25.000

20,1%

0

0,0%

Eigen vermogen

87.646

70,4%

52.208

35,8%

Voorzieningen

25.000

20,1%

25.000

17,2%

Kortlopende schulden

11.925

9,6%

68.539

47,0%

124.571

100,0%

145.747

100,0%

Passiva
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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 2020 en staat van baten en lasten over 2020 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
2020

2019

112.527

76.883

Quick ratio

10,44

2,12

Current ratio

10,44

2,12

70,4%

35,8%

Werkkapitaal

Solvabiliteit (EV/TV)
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Bestuursverslag
Stichting ''stArt''

Pagina 10 van 28

Jaarrekening 2020

Stichting ''stArt''

Bestuursverslag
Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting ''stArt'' ter inzage.
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Jaarrekening
Stichting ''stArt''
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Balans
Na resultaatbestemming.

Balans activa
31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa
Materiële vaste activa

119

325
119

325

Vlottende activa
Vorderingen

64.140

100.677

Liquide middelen

60.312

44.745

Activa

124.452

145.422

124.571

145.747
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Balans passiva
31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen
Kapitaal stichting

62.646

52.208

Continuïteitsreserve

25.000

0
87.646

52.208

Voorzieningen

25.000

25.000

Kortlopende schulden

11.925

68.539

124.571

145.747

Passiva
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Omzet

245.520

398.576

Kostprijs van de omzet

115.827

247.810

Brutomarge
Overige bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten

129.693

150.766

9.000

0

2.450

2.900

206

206

Verkoopkosten

3.361

7.778

Kantoorkosten

1.207

3.662

Algemene kosten

4.603

7.660

91.426

67.330

Afschrijvingen

Zakelijke en artistieke leiding
Totaal kosten
Resultaat na belasting

103.253

89.536

35.440

61.230
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten
De activiteiten van Stichting “stArt”, statutair en feitelijk gevestigd te Leiden, Breestraat 31, bestaan
voornamelijk uit: -Het produceren en realiseren van projecten die te maken hebben met film en/of toneel en/of
beeldende kunst en/of elke andere vorm van kunst. -Het bevorderen en stimuleren van innovatie en/of kennis
over innovatie en voorts al hetgeen met één en ander zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Continuïteit
De stichting heeft in de boekjaren 2020 en 2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit zal voor
de stichting resulteren in een forse daling van haar opbrengsten als gevolg van de overheidsmaatregelen en
tevens gevolgen hebben op de manier waarop de stichting haar activiteiten mag uitvoeren. De stichting zal
echter waar mogelijk gebruik maken van de financiële maatregelen van de overheid en haar activiteiten op
aangepaste wijze blijven uitvoeren in 2021. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen
genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen
op duurzame voortzetting van de stichtingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Stichting ''stArt'' is feitelijk gevestigd te Leiden, Breestraat 31 2311 CH, en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 28110080.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting ''stArt'' 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.
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Valuta
De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de
organisatie.

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.

Grondslagen van materiële vaste activa
De 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.

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.
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Grondslagen van 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.

Grondslagen van voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen
hebben overwegend een langlopend karakter.

Grondslagen van 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
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het
jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De baten en lasten worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslagen van afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill 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. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

119

325

119

325

Materiële vaste activa
Inventaris

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Vorderingen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

59.172

81.693

4.968

5.869

Overige vorderingen

0

4.900

Overlopende activa

0

8.215

64.140

100.677

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen uit hoofde van
belastingen

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

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

59.172

81.693

59.172

81.693

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

4.968

5.869

4.968

5.869

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

0

4.900

0

4.900

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

0

8.215

Debiteuren
Debiteuren

Vorderingen uit hoofde van belastingen

Vorderingen uit hoofde van
belastingen
Omzetbelasting

Overige vorderingen

Overige vorderingen
Rekening courant overigen

Overlopende activa

Overlopende activa
Vooruitbetaalde facturen
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Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

0

8.215

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

59.812

44.745

500

0

60.312

44.745

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

58.632

40.693

1.180

4.052

59.812

44.745

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

500

0

500

0

Liquide middelen

Liquide middelen
Tegoeden op bankrekeningen
Kruisposten

Tegoeden op bankrekeningen

Tegoeden op bankrekeningen
Rekening-courant bank
Paypalrekening

Kruisposten

Kruisposten
Depo-rekeningen
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Eigen vermogen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

Kapitaal stichting

62.646

52.208

Continuïteitsreserve

25.000

0

87.646

52.208

Eigen vermogen

De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten. Het bestuur
acht een continuïteitsreserve noodzakelijk van € 100.000. In het verslagjaar 2020 is een dotatie verwerkt van €
25.000. Met deze reserve kunnen de vaste uitgaven en kosten voldaan worden voor een periode van een jaar.

Overige voorzieningen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

25.000

25.000

25.000

25.000

Overige voorzieningen
Voorziening Lustrum

Deze voorziening betreft een reservering voor lustrum activiteiten van het Leids Internationaal Filmfestival.

Kortlopende schulden
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

Crediteuren

5.247

10.332

Overlopende passiva

6.678

58.207

11.925

68.539

Kortlopende schulden
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Overlopende passiva
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2020

31-12-2019

Vooruitgefactureerde omzet

2.300

51.436

Nog te betalen andere kosten

4.378

6.771

6.678

58.207

Overlopende passiva
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Eigen Inkomsten

53.024

196.726

Subsidies

51.436

68.419

Fondsen

96.000

71.837

Sponsoren

45.060

61.129

0

465

245.520

398.576

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

0

47.312

9.241

11.894

18.454

19.972

2.630

5.209

Opening en specials

0

29.870

Gasten

0

4.132

4.622

12.104

555

896

1.831

4.500

21.596

15.479

Brave new world

0

4

Film museum Leiden

0

462

11.860

21.139

7.915

0

37.123

74.837

Omzet

Film museum Leiden

Inkoopwaarde groepen

Inkoopwaarde groepen
Vertoning
Festivals
Productie / techniek
Aankleding en horeca

Overige productiekosten
Vergunningen en verzekeringen
Promotie
PR

Digitaal
Subprogrammering
Programma
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Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

115.827

247.810

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

9.000

0

9.000

0

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

2.450

2.900

206

206

Verkoopkosten

3.361

7.778

Kantoorkosten

1.207

3.662

Algemene kosten

4.603

7.660

91.426

67.330

103.253

89.536

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

2.450

2.900

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidiebaten

Totaal kosten

Totaal kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen

Zakelijke en artistieke leiding

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen
Vrijwilligersvergoedingen
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Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

2.450

2.900

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

206

206

206

206

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

206

206

206

206

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

Representatiekosten

1.724

6.090

Sponsoracquisitie

1.637

1.688

3.361

7.778

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

Afschrijvingen

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste
activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste
activa
Bedrijfsinventaris

Verkoopkosten

Verkoopkosten
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Kantoorkosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

1.207

3.662

1.207

3.662

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

4.454

7.660

149

0

4.603

7.660

Verslag jaar

Vorig jaar

2020

2019

91.426

82.330

0

-15.000

91.426

67.330

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

Algemene kosten

Algemene kosten
Administratiekosten
onvoorzien

Zakelijke en artistieke leiding

Zakelijke en artistieke leiding
Organisatievergoedingen
Organisatieopbrengsten SFL
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Ondertekening

M. Zorge

Voorzitter

ValidSigned door G. Shimshon
op 21-05-2021

G. Shimshon

Penningmeester

ValidSigned door H. van Joolen
op 21-05-2021

H. van Joolen

Secretaris

ValidSigned door M. Roumen
op 27-05-2021

M. Roumen

Bestuurslid

ValidSigned door D. van Helden
op 27-05-2021

D. van Helden

Bestuurslid

I. Wever

Bestuurslid

ValidSigned door M. Zorge
op 21-05-2021

ValidSigned door I. Wever
op 27-05-2021

Pagina 28 van 28

