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               stichting Huis van Puck

               de heer H. Dassen

               Kazerneplein 6 - 2

               6822 ET  ARNHEM

Referentie: 16002/JR2021                Nijmegen, 28 maart 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht Bestuur,

1.1  Opdracht

Opdracht

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van stichting Huis van Puck te Arnhem

gecontroleerd. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het is

onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

De jaarrekening is met het bestuursverslag en de overige gegevens toegevoegd aan dit rapport over het

boekjaar 2021.
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stichting Huis van Puck

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- De inzet van vrijwilligers bij de uitvoering van activiteiten.

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

Blijkens de akte d.d. 24 november 2006 werd de stichting stichting Huis van Puck per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09165659.

- Het bieden van ruimte voor- en faciliteren van organisaties die cursussen organiseren voor de amateur-

podiumkunsten zoals: theatermaker, theatertechniek en diverse workshops;

- Secundair: het verhuren van ruimtes ten behoeve van activiteiten voor organisaties zonder winstoogmerk

zoals liefdadigheidsinstellingen en belangenorganisaties;

- Het samenwerken met andere organisaties als het gaat om gezamenlijke en efficiënt gebruik van ruimtes

voor de doelgroep;

- Het faciliteren van organisaties die cursussen en activiteiten organiseren op het gebied van de (amateur)

podiumkunsten. 

- Samenwerking met andere organisaties die actief zijn op het gebied van de (amateur) podiumkunsten;

- Het verzorgen van de PR (Public relations) en marketing ten behoeve van de activiteiten die plaatsvinden

binnen het gebouw van de stichting;

- De inzet van een klein team voor professionals. Zij zorgen voor continuïteit van de instelling (onder

andere door gezonder exploitatie, organisatie, klantvriendelijkheid, veiligheid, beheer, onderhoud,

enzovoorts);

- Het via de website, sociale media, kranten, tijdschriften en dergelijke onder de aandacht brengen van

activiteiten die plaatsvinden binnen het gebouw van de stichting;

- Het verhuren van een theaterzaal en een café (foyer) inclusief technische begeleiding, faciliteiten en

middelen voor voorstellingen en activiteiten;

- Het verhuren van kwalitatief goede repetitieruimten inclusief de benodigde inventaris en apparatuur;

De doelstelling van stichting Huis van Puck wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- Primair: het verhuren van kwalitatief goede ruimtes ten behoeve van activiteiten die plaatsvinden in het

kader van de (amateur) podiumkunsten; 

De directie wordt gevoerd door:

- de heer H. Dassen

 - 4 -



stichting Huis van Puck

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 413.530 100,0% 392.754 100,0%

Activiteitenlasten 43.953 10,6% 38.643 9,8%

Bruto exploitatieresultaat 369.577 89,4% 354.111 90,2%

Lonen en salarissen 169.616 41,0% 157.344 40,1%

Sociale lasten 29.167 7,1% 31.021 7,9%

Pensioenlasten 5.408 1,3% 5.845 1,5%

Overige personeelskosten 27.621 6,7% 46.630 11,9%

Afschrijvingen materiële vaste activa 9.154 2,2% 9.415 2,4%

Huisvestingskosten 91.412 22,1% 87.235 22,2%

Exploitatie- en machinekosten 5.776 1,4% 8.586 2,2%

Verkoopkosten 2.115 0,5% 2.289 0,6%

Kantoorkosten 5.002 1,2% 4.916 1,3%

Algemene kosten 11.718 2,8% 7.667 2,0%

Kosten AAA 2.000 0,5% - 0,0%

Beheerslasten 358.989 86,8% 360.948 92,1%

Exploitatieresultaat 10.588 2,6% -6.837 -1,9%

Rentelasten en soortgelijke kosten -926 -0,2% -986 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -926 -0,2% -986 -0,3%

Resultaat 9.662 2,4% -7.823 -2,2%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20202021
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stichting Huis van Puck

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 20.776

Daling van:
Sociale lasten 1.854

Pensioenlasten 437

Overige personeelskosten 19.009

Afschrijvingen materiële vaste activa 261

Exploitatie- en machinekosten 2.810

Verkoopkosten 174

Rentelasten en soortgelijke kosten 60

45.381

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Activiteitenlasten 5.310

Lonen en salarissen 12.272

Huisvestingskosten 4.177

Kantoorkosten 86

Algemene kosten 4.051

Kosten AAA 2.000

27.896

Stijging resultaat 17.485

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 17.485. De ontwikkeling van het resultaat 2021

ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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stichting Huis van Puck

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 413.530 100,0% 494.300 100,0%

Activiteitenlasten 43.953 10,6% 53.900 10,9%

Bruto exploitatieresultaat 369.577 89,4% 440.400 89,1%

Lonen en salarissen 169.616 41,0% 210.000 42,5%

Sociale lasten 29.167 7,1% 35.000 7,1%

Pensioenlasten 5.408 1,3% 6.400 1,3%

Overige personeelskosten 27.621 6,7% 37.000 7,5%

Afschrijvingen materiële vaste activa 9.154 2,2% 9.000 1,8%

Huisvestingskosten 91.412 22,1% 102.700 20,8%

Exploitatie- en machinekosten 5.776 1,4% 5.000 1,0%

Verkoopkosten 2.115 0,5% 2.500 0,5%

Kantoorkosten 5.002 1,2% 5.600 1,1%

Algemene kosten 11.718 2,8% 14.800 3,0%

Kosten AAA 2.000 0,5% 2.200 0,5%

Beheerslasten 358.989 86,8% 430.200 87,1%

Exploitatieresultaat 10.588 2,6% 10.200 2,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -926 -0,2% -500 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -926 -0,2% -500 -0,1%

Resultaat 9.662 2,4% 9.700 1,9%

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2021 Begroting 2021
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stichting Huis van Puck

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Activiteitenlasten 9.947

Lonen en salarissen 40.384

Sociale lasten 5.833

Pensioenlasten 992

Overige personeelskosten 9.379

Huisvestingskosten 11.288

Verkoopkosten 385

Kantoorkosten 598

Algemene kosten 3.082

Kosten AAA 200

82.088

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Baten 80.770

Stijging van:
Afschrijvingen materiële vaste activa 154

Exploitatie- en machinekosten 776

Rentelasten en soortgelijke kosten 426

82.126

Daling resultaat 38

Het resultaat 2021 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 38. De ontwikkeling van het resultaat

2021 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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stichting Huis van Puck

1.4  Kengetallen

Solvabiliteit

2021
Begroting 

2021
2020

Begroting 

2020

Verhouding eigen vermogen / totaal 

vermogen
0,24            -                 0,27            -                 

Liquiditeit

2021
Begroting 

2021
2020

Begroting 

2020

Quick ratio 1,26            -                 1,08            -                 

Vlottende activa - voorraden / 
Kortlopende schulden

Omzet en rentabiliteit

2021
Begroting 

2021
2020

Begroting 

2020

Brutowinst-marge 89,37          89,10          90,16          90,80          

Brutomarge / Netto-omzet

Nettowinst-marge 2,34            1,96            1,99-            1,39            

Resultaat / Netto-omzet

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.
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stichting Huis van Puck

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Per 1 januari 2015 heeft stichting Huis van Puck de cultuurstatus ontvangen. Zij staat geregistreerd onder

nummer 8194.26.234.

- L.A.A. van Geffen (voorzitter)

Het bestuur is in 2021 5 maal bijeen geweest.

- S.R.J. van den Berg (Penningmeester)

Cultuurstatus

De bestuursleden van stichting Huis van Puck zijn allen vrijwilligers die geen dienstbetrekking hebben. De

directeur is in dienst van de stichting en blijft binnen de normen van de WNT.

Beloningsbeleid

- D. Middelhof (lid)

stichting Huis van Puck is gevestigd te Arnhem.

Het bestuur van stichting Huis van Puck is als volgt samengesteld:

Bestuur

De dagelijkse leiding van stichting Huis van Puck is in handen van de directeur, die ondersteund wordt door

een klein bureau ter ondersteuning van de vele vrijwilligers. Het algemeen bestuur stelt de kaders en de

directeur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Structuur

Doelstelling

- A.M.E. Dirix (secretaris)

Primair biedt Huis van Puck faciliteiten voor de (amateur) podiumkunsten in de regio Arnhem. Het gaat

hierbij om kwalitatief goede repetitieruimten, een theaterzaal en een theatercafé. Secundair werkt Huis

van Puck aan de ontwikkeling van de Podiumkunsten. Zij initieert en faciliteert activiteiten zoals cursussen,

workshops en activiteiten in het kader van talentontwikkeling. Huis van Puck heeft een ook netwerkfunctie

voor de podiumkunsten in stad en regio. De organisatie zorgt via een actief en offensief Pr beleid dat

spelers, regisseurs, nieuw talent en publiek geïnformeerd wordt en/of actief gaat deelnemen aan

activiteiten en het maken van voorstellingen of het bezoeken ervan. Huis van Puck is hierdoor spin in het

web van de podiumkunsten in de regio Arnhem.
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stichting Huis van Puck

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2022 € €

230.200

Omzet 205.900

Projectbijdragen 44.000

-

480.100

32.000

448.100

Personeelskosten 285.000

Afschrijvingen 9.000

144.600

438.600

9.500

-500

-

-500

9.000

-

-

9.000

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Beleggingen

Arnhem, 28 maart 2022

Het bestuur

Het beleggingsbeleid van stichting Huis van Puck is er op gericht om tijdelijke niet benodigde gelden

uitsluitend te beleggen in deposito's van eerste klas Nederlandse banken of verzekeringsmaatschappijen.

Momenteel worden hierin geen risico's gelopen door de stichting.

Saldo

Inkoopwaarde geleverde producten

Bruto exploitatieresultaat

Overige beheerslasten

Het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen is toegenomen van € 31.300 naar € 40.900. Met het

verwacht resultaat over 2022 van € 9.000 zal het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen eind 2022

toegenomen zijn naar € 49.900.

In 2020 en 2021 heeft Covid - 19 invloed gehad op de activiteiten van Huis van Puck. Door de Lock-Down is

de verhuur van ruimten deels stil komen te vallen. Dit gedt tevens voor de overige activiteiten. Deze

hebben deels in digitale vorm plaatsgevonden of in een kleinere samenstelling. De bar activiteiten zijn

volledig stil komen te vallen. Hierdoor in de omzet over 2021 teruggevallen en is een beroep gedaan op de

NOW regeling van het UWV. Daarnaast heeft de extra bijdrage van de gemeente Arnhem en de provincie

Gelderland geholpen om het jaar 2021 te overbruggen. Omdat de maatregelen in 2022 ten einde zijn

gekomen is de verwachting dat over 2022 de omzet op een hoger niveau zal komen te liggen. Daar is in de

begroting 2022 rekening mee gehouden.

Subsidiebaten

Overige baten

Resultaat uit gewone exploitatie

Bijzondere baten en lasten

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

Som der bijzondere baten en lasten

Resultaat

De continuïteit is voor 2022 afdoende geborgd. De begroting is voor 2022 sluitend. De gemeente Arnhem

heeft de basissubsidie voor 2022 beschikbaar gesteld en in de overige baten zijn geen grote

schommelingen te verwachten. Ten slotte is er een beschikbaar besteedbaar vermogen van € 40.900. Dit

tezamen is afdoende om de continuïteit voor 2022 te waarborgen.

Continuïteit
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stichting Huis van Puck

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 23.090 24.757

23.090 24.757

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 9.954 11.687

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.682 1.824

Overige vorderingen 12.398 26.755

24.034 40.266

Liquide middelen 121.970 52.618

Totaal activazijde 169.094 117.641

31 december 2021 31 december 2020
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stichting Huis van Puck

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 40.933 31.271

40.933       31.271       

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 11.902 -

11.902 -

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 10.540 7.672

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 4.262 9.847

Schulden ter zake van pensioenen 1.087 4.518

Overige schulden 8.213 13.469

Overlopende passiva 92.157 50.864

116.259 86.370

Totaal passivazijde 169.094 117.641

31 december 2021 31 december 2020
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stichting Huis van Puck te Arnhem  

3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 97.615 216.500 133.551

Subsidiebaten 277.323 226.800 223.338

Giften en baten uit fondsenwerving - - 5.000

Overige baten 38.592 51.000 30.865

Baten 413.530 494.300 392.754

Inkoopwaarde geleverde producten 43.953 53.900 38.643

Activiteitenlasten 43.953 53.900 38.643

Bruto exploitatieresultaat 369.577 440.400 354.111

Personeelskosten 231.812 288.400 240.840

Afschrijvingen 9.154 9.000 9.415

Overige bedrijfskosten 118.023 132.800 110.693

Beheerslasten 358.989 430.200 360.948

Exploitatieresultaat 10.588 10.200 -6.837

Rentelasten en soortgelijke kosten -926 -500 -986

Som der financiële baten en lasten -926 -500 -986

Resultaat 9.662 9.700 -7.823

Resultaat 9.662 9.700 -7.823

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 9.662 9.700 -7.823

9.662 9.700 -7.823
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stichting Huis van Puck te Arnhem

3.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 10.588

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 9.154

Mutatie voorzieningen 11.902

21.056

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 16.232

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 29.889

46.121

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 77.765

Rentelasten en soortgelijke kosten -926

-926

Kasstroom uit operationele activiteiten 76.839

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -7.487

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.487

Mutatie geldmiddelen 69.352

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 52.618

Mutatie geldmiddelen 69.352

Stand per 31 december 121.970

2021
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stichting Huis van Puck

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Groepsverhoudingen

Stelselwijzigingen

Schattingswijzigingen

Schattingen

Fiscale correcties over voorgaande jaren

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Stelselwijzigingen hebben zich niet voorgedaan in afgelopen verslagjaar. 

Schattingswijzigingen hebben zich niet voorgedaan in afgelopen verslagjaar.

Fiscale correcties hebben zich over voorgaande jaren niet voorgedaan.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

stichting Huis van Puck 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.

Stichting Huis van Puck is niet verbonden met andere organisaties.

De activiteiten van stichting Huis van Puck, statutair gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit:

Primair biedt Huis van Puck faciliteiten voor de (amateur) podiumkunsten in de regio Arnhem. Het gaat

hierbij om kwalitatief goede repetitieruimten, een theaterzaal en een theatercafé. Secundair werkt Huis

van Puck aan de ontwikkeling van de Podiumkunsten. Zij initieert en faciliteert activiteiten zoals cursussen,

workshops en activiteiten in het kader van talentontwikkeling. Huis van Puck heeft een ook netwerkfunctie

voor de podiumkunsten in stad en regio. De organisatie zorgt via een actief en offensief Pr beleid dat

spelers, regisseurs, nieuw talent en publiek geïnformeerd wordt en/of actief gaat deelnemen aan

activiteiten en het maken van voorstellingen of het bezoeken ervan. Huis van Puck is hierdoor spin in het

web van de podiumkunsten in de regio Arnhem.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Kazerneplein 6 - 2 te Arnhem.

stichting Huis van Puck, statutair gevestigd te Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 09165659.
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stichting Huis van Puck

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Afwijking van materieel belang

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van richtlijn 640 '

Organisaties zonder winststreven '.

De jaarrekening bevat geen afwijkingen van materieel belang. 

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van

korter dan 1 jaar.

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. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

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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stichting Huis van Puck

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

De subsidie van de gemeente Arnhem kent een structureel karakter en is bedoeld om de instelling in stand

te houden. De subsidie is toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking heeft, rekening houdend met

eventuele terugbetalingsverplichtingen.

Subsidies

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

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.

Voorzieningen

Voorziening ziekengeld

Overige voorzieningen

De voorziening ziekengeld is gevormd om de vervangingskosten bij ziekte te kunnen bekostigen. De

jaarlijkse dotatie is bepaald op € 11.000. Het maximum is bepaald op € 25.000.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

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.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van

toepassing zijn ten aanzien van andere materiële vaste activa. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

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.

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

hebben.

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

de winst- en verliesrekening.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Totaal 2021 Totaal 2020

€ € €

Aanschafwaarde 104.331 104.331 94.859

Cumulatieve afschrijvingen -79.574 -79.574 -70.159

Boekwaarde per 1 januari 24.757 24.757 24.700

Investeringen 7.487 7.487 9.472

Afschrijvingen -9.154 -9.154 -9.415

Mutaties 2021 -1.667 -1.667 57

Aanschafwaarde 111.818 111.818 104.331

Cumulatieve afschrijvingen -88.728 -88.728 -79.574

Boekwaarde per 31 december 23.090 23.090 24.757

Inventaris 20,0 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 9.954 11.687

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.682 1.824

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

In 2021 zijn diversen aanschaffingen ten behoeve van de bar gedaan. Daarnaast is een tweetal computers

aangeschaft.

Afschrijvingspercentages:
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3.5  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 514 1.242

Omzetbelasting suppletie 1.168 582

1.682 1.824

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen

Energiebelasting 4.865 6.000

Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) 5.442 6.305

Nog te factureren 1.241 3.784

Cultuurnetwerk 850 -

Nog te ontvangen UWV - 10.666

12.398 26.755

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen

ING 9280750 8.599 5.677

ING 5085397 109.876 43.300

ING 5191962 635 906

ING 6391377 1.318 1.445

Kas 1.542 1.290

121.970 52.618

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 31.271 39.094

Bestemming resultaat boekjaar 9.662 -7.823

Stand per 31 december 40.933 31.271

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Voorziening ziekengeld

VOORZIENINGEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige voorzieningen

Overige voorziening 11.902 -

Overige voorziening
Stand per 1 januari - -

Dotatie 11.902 21.638

Onttrekking - -21.638

Stand per 31 december 11.902 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 10.540 7.672

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 4.262 9.847

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 9.662.

VOORZIENIGNEN
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3.5  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Loonheffing
Loonheffing laatste periode 4.262 10.401

Loonheffing suppletie - -554

4.262 9.847

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden ter zake van pensioenen

Pensioenverplichting personeel 1.087 4.518

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden

Accountantskosten 2.407 2.407

Energielasten - 1.700

Nog te betalen facturen 3.950 4.356

Personeel 153 609

NOW afrekeningen 1.703 4.397

8.213 13.469

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie AAA 2021-2022 63.000 15.000

Vooruitontvangen bedragen 11.340 27.115

Reservering vakantiegeld 10.817 8.749

Vooruitontvangen subsidie Kickstart 7.000 -

92.157 50.864

Financiële instrumenten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten Rijn en Ijssel voor de huur van het pand op de locatie

Kazerneplein 6 - 2 te Arnhem. De huurverplichting bedraagt € 70.000 per jaar. De huurverplichting loopt tot

en met 31 juli 2027.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Omzet verhuur ruimten 86.046 181.500 110.054

Omzet café 11.569 35.000 23.497

97.615 216.500 133.551

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Subsidiebaten

Subsidie gemeente Arnhem 215.014 214.000 210.180

Subsidie gemeente Arnhem, IP en Presikhaafbedrijven 10.809 12.800 13.158

Subsidie gemeente Arnhem, coronasteun 32.000 - -

Subsidie gemeente Arnhem, AAA project 2.000 - -

Subsidies overig 17.500 - -

277.323 226.800 223.338

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties - - 5.000

De donatie voor 2020 betreft een donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de aankoop van 

culturele inrichting. 

De overige subsidies betreft een subsidie van Kickstart Cultuurfonds ter grootte van € 7.500 en de provincie 

Gelderland ter grootte van € 10.000.

De gemeente Arnhem heeft de subsidie tot en met 2020 definitief vastgesteld.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Overige baten

Regieopleiding 31.975 40.000 26.183

Cursussen 6.617 10.000 12.399

Diverse incidentele baten - - -10.405

Projecten - 1.000 2.688

38.592 51.000 30.865

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Inkoopwaarde geleverde producten

Inhuur docenten 37.242 40.000 30.552

Horeca benodigdheden 6.639 13.400 7.560

Afval kosten 286 500 286

Emballage kosten -214 - 245

43.953 53.900 38.643

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Personeelskosten

Lonen en salarissen 169.616 210.000 157.344

Sociale lasten 29.167 35.000 31.021

Pensioenlasten 5.408 6.400 5.845

Overige personeelskosten 27.621 37.000 46.630

231.812 288.400 240.840

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 184.796 190.000 191.802

Inhuur derden 21.082 20.000 21.119

Ontslagvergoeding - - 10.666

205.878 210.000 223.587

Ontvangen uitkering ziekengeld -10.499 - -21.638

Ontvangen subsidies brutolonen -25.763 - -44.605

169.616 210.000 157.344
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Sociale lasten

Sociale lasten 34.609 35.000 37.326

Lage Inkomens Voordeel (LIV) -5.442 - -6.305

29.167 35.000 31.021

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 5.408 6.400 5.845

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Overige personeelskosten
Dotatie voorziening ziekengeld 11.902 12.000 21.638

Werkkostenregeling 6.324 8.000 7.447

Vrijwilligers vergoeding 2.084 5.500 5.045

Vrijwilligers Kosten 1.596 5.000 2.516

Arbodienst 392 1.500 1.207

Reiskostenvergoeding 227 - 256

Scholings- en opleidingskosten - 1.000 702

Overige personeelskosten 5.096 4.000 7.819

27.621 37.000 46.630

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 9.154 9.000 9.415

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 9.154 9.000 9.415
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Huisvestingskosten
Huur Coehoornkazerne 69.923 75.000 68.644

Schoonmaakkosten 11.165 10.000 11.013

Gas, water en electra 9.544 14.200 11.095

Vaste lasten onroerend goed 1.509 1.500 1.418

Onderhoud onroerend goed 1.271 2.000 141

Teruggaaf energiebelasting -2.000 - -5.122

Overige huisvestingskosten - - 46

91.412 102.700 87.235

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Exploitatie- en machinekosten
Kleine aanschaffingen algemeen 4.138 5.000 4.075

Kleine aanschaffingen horeca 1.638 - 4.511

5.776 5.000 8.586

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 1.615 2.000 1.739

Representatiekosten 500 500 550

2.115 2.500 2.289

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen 2.687 3.000 2.145

Telecommunicatie 1.673 1.500 2.437

Kantoorbenodigdheden 405 800 325

Portokosten 237 300 9

5.002 5.600 4.916
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Algemene kosten
Advieskosten 3.261 5.000 -

Administratiekosten 2.925 3.000 2.844

Accountantskosten 2.396 2.700 2.376

Zakelijke verzekeringen 1.537 1.600 1.537

Vergunningen 72 500 72

Overige algemene kosten 1.527 2.000 838

11.718 14.800 7.667

Kosten AAA

Kosten AAA 2.000 2.200 -

Financiële baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 926 500 986

Personeelsleden

Gebeurtenissen na balansdatum

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 6,2 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2020 waren dit 6,7 werknemers.

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een materiële impact op de jaarstukken 2021.

De Oekraïne oorlog heeft geen effect op de cijfers 2021. De verwachting in algemen zin is dat de oorlog

wel van invloed is op 2022 in de vorm van stijgende prijzen. Welk effect dit heeft op de exploitatierekening

2022 is op dit moment nog niet te overzien. 
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4.  Overige gegevens

4.1  Verklaring

4.2  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

4.3  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

4.4  Nevenvestigingen

Rapportdatum: 28 maart 2022

Hiervoor wordt verwezen naar de onder 4.5 opgenomen accountantsverklaring.

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 29 maart 2021. Het bestuur

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Omtrent de bestemming van het resultaat is niets nader statutair bepaald.

De stichting heeft geen nevenvestigingen.
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4.5  Controleverklaring

stichting Huis van Puck

Kazerneplein 6 - 2

6822 ET  Arnhem

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2021

De basis van ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van

RJ 640 Organisaties zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag

en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. 

Wij zijn onafhankelijk van stichting Huis van Puck zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit: het bestuursverslag en de overige gegevens.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van stichting Huis van Puck te Arnhem

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en

verliesrekening over 2021 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van stichting Huis van Puck op 31 december 2021 en van het resultaat

over 2021 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne

beheersing.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de

balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

JAARREKENING
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Nijmegen, 28 maart 2022

MP accountants & adviseurs

drs. M.P.L. Peters RA

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen; en

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar

continuïteit niet langer kan handhaven

was getekend
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