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de balans van Stichting Dood Paard per 31-12-2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

materiële vaste activa
- inventaris en inrichting 8.866 7.804

totaal vaste activa 8.866 7.804

VLOTTENDE ACTIVA 

vorderingen

- debiteuren 55.688 83.389
- nog te ontvangen subsidies 0 0
- belastingen en premies 6.452 36.913
- overige vorderingen en overlopende activa 11.004 16.308

totaal vorderingen 73.144 136.610

- liquide middelen 261.013 158.922

totaal liquide middelen 261.013 158.922

totaal vlottende activa 334.157 295.532

totaal activa 343.023 303.336

31-12-201831-12-2019
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PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN

- algemene reserve 161.797 127.108
- bestemmingsfonds FPK 0 0
- egalisatiereserve AFK 33.472 15.073

totaal eigen vermogen 195.269 142.181

LANGLOPENDE SCHULDEN

- FPK 0 85.625

0 85.625

KORTLOPENDE SCHULDEN

- crediteuren 27.506 40.946
- vooruit ontvangen subsidies 85.625 0
- belastingen en premies 7.534 6.480
- overige schulden en overlopende passiva 27.089 28.104

totaal kortlopende schulden 147.754 75.530

totaal passiva 343.023 303.336

31-12-2019 31-12-2018
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de resultatenrekening van Stichting Dood Paard over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

resultaat  begroot meerjaren resultaat  
2019 2019 2017-2020 2018

€ € € €
BATEN

Directe opbrengsten
- publieksinkomsten 77.277 65.950 157.000 95.859
- overige inkomsten 28.886 9.500 74.000 129.816
Indirecte opbrengsten 13.890 26.000 32.000 46.181
Bijdragen
- FPK 365.620 365.620 342.500 356.201
- AFK 257.608 250.592 274.530 250.592
- Overige subsidies uit publieke middelen 0 7.500 12.000 17.500
- Overige subsidies uit private middelen 0 0 12.000 2.500

totale baten 743.281 725.162 904.030 898.649

LASTEN

Beheerslasten
- personeel 46.696 52.574 61.502 55.775
- materieel 97.392 90.240 121.934 85.254
Activiteitenlasten
- personeel 364.623 336.419 517.863 412.491
- materieel 181.535 176.287 202.731 336.535

totale lasten 690.246 655.520 904.030 890.055
Rentebaten / rentelasten 53 0 0 108
Bijzondere baten en lasten 0

totale lasten incl. financiële baten/lasten 690.193 655.520 904.030 889.947

RESULTAAT 53.088 69.642 0 8.702

BESTEMMING RESULTAAT
   - mutatie algemene reserve 34.689 69.642 0 6.275
   - mutatie bestemmingsfonds FPK 0 0 0
   - mutatie egalisatiereserve AFK * 18.399 0 2.427

SOM DER BATEN EN LASTEN 53.088 69.642 0 8.702

* Toelichting berekening mutatie egalisatiereserve AFK:
(bijdrage AFK / totale omzet) * resultaat = (257.608/ 743.281) * 53.088 = 18.399.
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kasstroomoverzicht

€ € € €
I KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

- exploitatiesaldo 53.088 8.702

- afschrijvingen materiële vaste activa 4.517 3.734

- mutatie reserves 0 0

- mutatie voorzieningen 0 0

bruto kasstroom operationele activiteiten 57.605 12.436

- mutatie in voorraden 0 0
 
- mutatie vorderingen 63.466 -93.380

- mutatie langlopende schulden -85.625 0

- mutatie kortlopende schulden 72.224 8.685

netto kasstroom operationele activiteiten 107.670 -72.255

II KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

- investeringen in materiële vaste activa -5.579 0

- desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

- investeringen in financiële vaste activa 0 0

- desinvesteringen in financiële vaste activa 0 0

kasstroom investeringsactiviteiten -5.579 0

III KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

- ontvangsten uit langlopende schulden 0 0

- aflossing uit langlopende schulden

kasstroom uit financieringsactiviteiten  0 0

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN I-II+III 102.091 -72.255

- liquide middelen einde boekjaar 261.013 158.922
- liquide middelen begin boekjaar 158.922 231.177

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 102.091 -72.255

2019 2018
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grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

BALANS

Materiële vaste activa

Onderhanden activiteiten

Liquide middelen

Het gehele saldo van de liquide middelen is per direct opeisbaar.

Overige activa en passiva

RESULTATENREKENING

De kosten, de inkomsten en de subsidies worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekkingen hebben, c.q. aan de periode waarin de kosten en de 

inkomsten van de betreffende producties worden afgerekend met subsidiënten. Alle bedragen staan in euro vermeld.

De waardering der balansposten is in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen en de specifieke voorschriften voor vaste activa, vlottende activa, eigen 

vermogen, voorzieningen en niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zoals beschreven in het handboek verantwoording cultuursubsidies. Alle 

bedragen staan in euro vermeld.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met afschrijvingen, welke zijn bepaald op basis van de levensduur per 

individueel actief.

De activiteiten waaraan voor het einde van het boekjaar reeds bedragen zijn uitgegeven, maar waarvan de eerste uitvoering in het volgend jaar zal plaatsvinden, 

zijn gewaardeerd tegen de werkelijke kosten.

Financieel jaarverslag 2019

Dood Paard Pagina 8 



toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

inventaris en inrichting

stand per 1 januari 
verkrijging c.q. vervaardigingprijs 68.139 68.139
cumulatieve afschrijvingen 60.335 56.601
boekwaarde 7.804 11.538

mutaties
investeringen 5.579 0
afschrijvingen 4.517 3.734
saldo 1.062 -3.734

stand per  31 december 
verkrijging c.q. vervaardigingprijs 73.718 68.139
cumulatieve afschrijvingen 64.852 60.335
boekwaarde 8.866 7.804

inventaris en inrichting 8.866 7.804

debiteuren

debiteuren 55.688 83.389
voorziening dubieuze debiteuren 0 0

totaal debiteuren 55.688 83.389

nog te ontvangen subsidies 

- Fonds 21 0 0
- overige 0 0

totaal nog te ontvangen subsidies  0 0

 

belastingen en premies 

- omzetbelasting, saldo lopend boekjaar 6.452 36.847
- pensioenpremies 0 66

totaal belastingen en premies 6.452 36.913

overige vorderingen en overlopende activa 

- borgsommen 2.000 5.314
- vooruitbetaalde kosten 5.824 10.240
- onderhanden werk producties 1.627 359
- nog te ontvangen 53 108
- werkvoorschotten 1.500 0
- overige bedragen 0 287

totaal overige vorderingen en overlopende activa 11.004 16.308

liquide middelen

- ING bank 261.013 158.922

totaal liquide middelen 261.013 158.922

31-12-2019 31-12-2018
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vervolg, toelichting op de balans 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

algemene reserve 1 januari 127.108 120.833
- mutatie uit bestemming exploitatieresultaat 34.689 6.275

algemene reserve per 31 december 161.797 127.108

bestemmingsfonds FPK
- bestemmingsfonds 1 januari 0 0
- mutatie bestemmingsfonds 0 0
bestemmingsfonds FPK per 31 december 0 0

egalisatiereserve AFK
- egalisatiereserve 1 januari 15.073 12.646
- mutatie egalisatiereserve 18.399 2.427
egalisatiereserve AFK per 31 december 33.472 15.073

Totaal eigen vermogen 195.269 142.181

LANGLOPENDE SCHULDEN

vooruit ontvangen subsidies  

- FPK 0 85.625
0 85.625

KORTLOPENDE SCHULDEN

vooruit ontvangen subsidies  

- FPK 85.625 0
- FPK nog te besteden tourbijdrage 0 0

totaal vooruit ontvangen subsidies 85.625 0

belastingen en premies 

- loonheffing, saldo lopend boekjaar 7.180 6.480
- pensioenpremies 354 0

totaal belastingen en premies 7.534 6.480

overige schulden en overlopende passiva 

- vakantiegeld 10.778 11.019
- netto lonen 0 0
- nog te betalen kosten 16.308 17.085
- overige kosten 0 0

totaal overige schulden en overlopende passiva 27.086 28.104

31-12-201831-12-2019
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niet in de balans opgenomen verplichtingen

Subsidi ëring

Opbouw bijdrage FPK per jaar basis index 2017 index 2018 index 2019 index 2020
jaar 2017          342.500                   5.138               347.638 
jaar 2018          342.500                   5.138                     8.563               356.201 
jaar 2019          342.500                   5.138                     8.563                     9.419               365.620 
jaar 2020          342.500                   5.138                     8.563                     9.419 ntb               365.620 

Stichting Dood Paard ontvangt daarnaast van het Amsterdams Fonds voor de Kunst subsidie in het kader van de regeling Vierjarige subsidies 2017-2020. 

Huurverplichtingen

Verzekeringen
De volgende verzekeringspolissen zijn afgesloten:
Een inventarisverzekering met een waarde van € 275.000
Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering met een waarde van € 100.000
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een waarde van € 2.500.000
Verder lopen er een ziekteverzuimverzekering, collectieve ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering. 

gebeurtenissen na balansdatum

Effecten Coronavirus

Sinds 1 januari 2013 is Dood Paard gehuisvest in Frascati Theater. In goed onderling overleg wordt het contract verlengd. De huur op jaarbasis bedraagt € 20.536  (inclusief 

Voor het jaar 2019 is een bedrag van € 259.926,90 toegezegd. Dit is inclusief een indexering van 0,9%.

totaal boekjaar

Voor de kunstenplanperiode 2017-200 is in een bedrag van € 1.370.000 toegezegd. Per jaar is dat € 342.500. In 2019 is er een indexatie geweest van 2,75% a € 14.557 voor de 

resterende twee jaren van het kunstenplan. Voor de jaren 2019-2020 bedraagt het toegekende bedrag nu € 365.620 per jaar.

De maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Corona-virus hebben impact op de gehele Nederlandse samenleving. Ook Dood Paard wordt hiermee geconfronteerd. 

Vanaf 12 maart 2020 tot in ieder geval 1juni 2020 kan Dood Paard niet optreden. Wij weten op dit moment nog niet of deze termijn nog wordt verlengd. De sluiting betekent dat 

diverse categorieën directe en indirecte publieksinkomsten voor 2020 achter zullen blijven op de begroting. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre wij in staat zullen zijn onze 

kosten daarop te laten aansluiten. Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie zijn naar verwachting voldoende om de gevolgen hiervan te kunnen opvangen, waardoor de 

continuïteit hierdoor niet in gevaar wordt gebracht.

Stichting Dood Paard ontvangt een meerjarige activiteitensubsidie 2018-2020 van het Fonds Podiumkunsten waarbij in eerste instantie alleen 2017 en later de periode 2018-2020 is 

gehonoreerd.
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toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

BATEN Totaal
resultaat  begroot resultaat  
2019 2019 2018

OPBRENGSTEN € € €

DIRECTE OPBRENGSTEN

Publieksinkomsten (partages en uitkopen)
- recettes Nederland 22.886 13.500 33.376
- uitkopen Nederland 42.685 42.450 35.175
- recettes en uitkopen buitenland 11.706 10.000 27.308

totaal publieksinkomsten 77.277 65.950 95.859

Overige inkomsten
- coproductiebijdragen 24.472 5.000 125.205
- auteursrechten 4.394 4.500 4.577
- verkoop bijproducten 20 0 34
- diversen 0 0 0

28.886 9.500 129.816

totaal directe opbrengsten 106.163 75.450 225.675

INDIRECTE OPBRENGSTEN

Sponsoring 353 3.000 12.619

Overige opbrengsten
- overige inkomsten 13.537 23.000 33.562

totaal indirecte opbrengsten 13.890 26.000 46.181

TOTAAL OPBRENGSTEN 120.053 101.450 271.856

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

- subsidie FPK 365.620 365.620 356.201
- subsidie AFK 257.608 250.592 250.592

totaal subsidie 623.228 616.212 606.793

Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen
- FPK bijdrage Corsica 0 7.500 0
- Gemeente Amsterdam 0 0 10.000
- FPK bijdrage New York 0 0 7.500

totaal overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 0 7.500 17.500

Overige subsidies en bijdragen uit private middelen
- overige bijdragen uit private middelen 0 0 2.500

totaal overige subsidies en bijdragen uit private middelen 0 0 2.500

TOTAAL BIJDRAGEN 623.228 623.712 626.793
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vervolg, toelichting op de resultatenrekening 

LASTEN Totaal Totaal
resultaat  begroot resultaat  
2019 2019 2018

€ € €
BEHEERSLASTEN PERSONEEL

Personeelslasten fte
* - zakelijke leiding 0,60               43.670 45.974 53.785

43.670 45.974 53.785
- overige personeelskosten 3.026 6.600 1.990
totaal personeelslasten 0,60               46.696 52.574 55.775

TOTAAL BEHEERSLASTEN PERSONEEL 46.696 52.574 55.775

BEHEERSLASTEN MATERIEEL

Huisvesting 
- huur kantoor 16.601 16.320 16.295
- huur opslag 12.812 13.260 12.504
- energiekosten en water 3.935 2.040 3.935
-schoonmaakkosten 495 2.392 0
- techniek algemeen 0 5.000 0
- afschrijving technische inventaris 1.572 1.572 1.714
- gebruikersonderhoud 40 400 0
- overige huisvestingskosten 2.126 0 124

totaal huisvesting 37.581 40.984 34.572

Algemene kosten
- kantoorkosten 2.510 2.500 2.729
- huishoudelijke kosten 360 500 176
- kosten automatisering 2.755 3.000 1.638
- afschrijving automatisering en inventaris 2.945 3.006 2.020
- porti en vrachten 95 300 93
- telefoonkosten 2.450 2.500 1.970
- bankkosten en rente 717 300 929
- abonnementen, vakliteratuur en documentatie 541 100 627
- administratiekosten 12.460 13.000 12.460
- verzekeringen 3.726 4.500 3.039
- accountant 9.750 6.000 6.000
- onderhoud kantoorapparatuur 0 100
- representatie algemeen 1.254 2.000 2.051
- dienstreizen 3.586 3.000 6.023
- internationalisering 0 1.000 0
- kosten bestuur 830 200 48
- kosten R&D 1.445 0 692
- vergaderkosten 258 250
- bijdragen koepelorganisaties 6.105 4.000 5.535
- externe adviezen 0 0 0
- theaterbezoek 6.222 2.000 3.517
- overige kosten 1.802 1.000 1.135

totaal algemene kosten 59.811 49.256 50.682

TOTAAL BEHEERSLASTEN MATERIEEL 97.392 90.240 85.254
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vervolg, toelichting op de resultatenrekening 

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL Totaal Totaal
resultaat  begroot resultaat  
2019 2019 2018

€ € €
Personeelslasten 
- artistiek personeel fte

* - artistieke leiding 2,00               159.274 157.687 158.218
- gastspelers 1,51               75.322 52.800 63.863
- techniek 1,06               42.520 56.700 81.717
- publiciteit/productie 1,00               70.451 68.732 66.381
- schrijvers 0,06               2.500 0 27.000
- overig personeel 0,27               10.736 500 11.187

360.803 336.419 408.366
Af:  ontvangen ziekengeld 0 0 0

- overige personeelskosten 3.820 0 4.125

totaal aktiviteitenlasten personeel 5,90               364.623 336.419 412.491

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL

- voorbereidingskosten 50.653 38.250 180.449
- uitvoeringskosten 69.724 74.550 95.235

120.377 112.800 275.684

 
PUBLICITEIT EN PROMOTIE

- specifieke publiciteit 60.428 49.800 54.351
- overige publiciteitskosten 730 10.000 0
- educatie en omscholing 0 3.687 6.500

totaal publiciteit en promotie 61.158 63.487 60.851

TOTAAL AKTIVITEITENLASTEN MATERIEEL 181.535 176.287 336.535

Additioneel te verstrekken gegevens
Aanvullende toelichting op de verschillen tussen de resultatenrekening 2019 en de begroting 2019

Publieksinkomsten binnenland

Aandeel coproducent

Indirecte opbrengsten 

Overige subsidies en bijdrage publieke middelen
Lager dan begroot, doordat een reissubsidie wel is begroot, maar niet is aangevraagd.

Beheerslasten materieel
De beheerslasten materieel zijn hoger dan begroot door hogere kosten van de accountant, en door hogere kosten voor research en ontwikkeling.

Activiteitenlasten personeel en materieel
De honoraria zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat hierin ook de honoraria zijn opgenomen voor de aanvraag voor de nieuwe kunstenplanperiode.

Hoger dan begroot door het afgelasten van een productie, waardoor er geen inkomsten verrekend hoefden te worden, en alleen de al gemaakte kosten voor de helft zijn 

doorbelast aan de coproducent.

De materiële activiteitenlasten zijn hoger dan begroot door de kosten van een niet geplande reprise van De Verse Tijd .

Lager dan begroot door lagere bijdragen sponsoring, en minder doorberekende uren en verhuur.

De recettes in Amsterdam waren hoger dan begroot, door een niet geplande reprise van De Verse Tijd , en het beter lopen dan verwacht van Wie is er bang .
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* WNT-verantwoording 2019 Stichting Dood Paard

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1
T. 

Willenswaard
J. Enkelaar K. Bakker M. Topper

Functie(s) zakelijk leider zakelijk leider artistiek leider artistiek leider
Duur dienstverband in 2019 1/1 - 7/2 1/9 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,06 0,27 1 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee
Echte of fictieve dienstbetrekking? ja ja ja ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Individueel WNT-maximum 11.640 52.380 194.000 194.000

Bezoldiging
Beloning 2.948 17.228 62.081 62.081 
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn 303 1.804 6.839 6.839 
Subtotaal 3.251 19.032 68.920 68.920 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - -

Totaal bezoldiging 3.251 19.032 68.920 68.920 

Motivering indien overschrijding: zie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018
Duur dienstverband in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2018 (in fte) 0,77 1 1

Bezoldiging 2018
Beloning 35.789 59.927 59.927 
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn 3.800 6.818 6.818 
Totaal bezoldiging 2018 39.589 66.745 66.745 
Individueel WNT-maximum 2018 145.530 189.000 189.000

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

bedragen x € 1 T. Roijé
Functie(s) zakelijk leider
Periode functievervulling in 2019 1/1 - 31/8
Aantal maanden functievervulling in 2019 8

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in 2019 187
Individueel toepasselijke maximum 2019 129.656

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum ja
bezoldiging in de betreffende periode 17.776
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 17.776
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0
Totale bezoldiging exclusief BTW 17.776 

Gegevens 2018
Duur dienstverband in 2018 1/10 - 31/12
Aantal maanden functievervulling in 2018 3

Bezoldiging 2018
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 6.666
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging exclusief BTW 6.666 
Individueel WNT-maximum 2018 47.319

De bestuursleden van de Stichting Dood Paard ontvingen in 2019 geen beloning.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op 

basis van de volgende op Stichting Dood Paard van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Dood Paard is € 194.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang 

(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 

fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
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Model I - Balans

Activa Passiva
2019 2018 2019 2018

Immateriële Vaste Activa 0 Algemene Reserve 161.797 127.108
Materiële Vaste Activa 8.866 7.804 Bestemminsreserve 0 0
Financiële Vaste Activa 0 0 Bestemmingsfonds FPK/OCW 0 0

Overige Bestemminsfondsen 33.472 15.073

Totaal Vaste Activa 8.866 7.804 Totaal Eigen Vermogen 195.269 142.181

Voorraden 0 0 Voorzieningen 0 0
Vorderingen 73.144 136.610 Langlopende schuld 0 85.625
Effecten 0 0 Kortlopende schuld 147.754 75.530
Liquide Middelen 261.013 158.922

Totaal Vlottende Activa 334.157 295.532

Totaal Activa 343.023 303.336 Totaal Passiva 343.023 303.336
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Model II - Exploitatierekening (baten)

BATEN 2019 begroting 2018

1a Publieksinkomsten binnenland
Recette 22.886 30.000 33.376
Uitkoop 42.685 75.000 35.175
Partage 0

1b Publieksinkomsten buitenland 11.706 52.000 27.308

1 Publieksinkomsten totaal 77.277 157.000 95.859

2 Sponsorinkomsten 0 0 0

3a Baten coproducties 24.472 61.000 125.205

3b Overige Inkomsten 4.414 6.000 4.611

3 Overige directie Inkomsten 28.886 67.000 129.816

4 Totale Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 106.163 224.000 225.675

5 Indirecte Opbrengsten 13.362 30.000 33.387

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 175 2.000 175
6b Bijdragen van bedrijven 353 7.000 12.619
6c Bijdragen van private fondsen 0 12.000 2.500
6d Bijdragen van goede doelenloterijen 0 0 0
6e Overige private bijdragen 0 0 0

6 Overige bijdragen uit private bijdragen 528 21.000 15.294

7 Totaal Eigen Inkomsten 120.053 275.000 274.356

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 365.620 342.500 356.201

9 Meerjarige subsidie provincie

10 Meerjarige subsidie gemeente 0 0 0

11 Meerjarige subsidie overig 257.608 274.530 250.592

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 0 12.000 17.500

13 Totaal publieke Subsidies en Bijdragen 623.228 629.030 624.293

14 Totale Baten 743.281 904.030 898.649

Eigen inkomstenquote 16% 30% 31%

Andere inkomstenquote 51% 62% 60%

Financieel jaarverslag 2019
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Model II - Exploitatierekening (lasten)

LASTEN 2019 begroting 2018

1 Beheerslasten personeel 46.696 61.502 55.775

2 Beheerslasten materieel 97.392 101.934 85.254

3 Totale beheerslasten 144.088 163.436 141.029

Activiteitenlasten personeel (V) 292.508 385.809 340.376

Activiteitenlasten personeel (U) 72.115 132.054 72.115

4 Activiteitenlasten personeel 364.623 517.863 412.491

Activiteitenlasten materieel (V) 38.162 70.005 61.274
Activiteitenlasten materieel (U) 69.724 100.726 95.235
Marketing 61.158 52.000 60.851

Educatieve activiteiten 0 0 0

5 Activiteitenlasten materieel 169.044 222.731 217.360

6 Lasten coproducties 12.491 0 119.175

7 Totale activiteitenlasten 546.158 740.594 749.026

8 Totale Lasten 690.246 904.030 890.055

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 53.035 0 8.594

10 Saldo rentebaten/lasten 53 0 108

11 Saldo bijzondere baten/lasten

12 Exploitatieresultaat 53.088 0 8.702

Personele bezetting (beheer +activiteiten)
Fte vast in dienst 3 3,77
Fte Tijdelijk in dienst 0,27 0
Fte Inhuur 2,98 4,33
Totaal Fte personele bezetting 6,25 8,10
Aantal vrijwilligers 1 2
Fte vrijwilligers 0,125 0,04

Financieel jaarverslag 2019
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Model V, overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties

Circuit
Klein/Midden Groot Totalen

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie 2500 5.000 nvt
subsidiabel tm verslagjaar 279 21 300
gerealiseerd tm verslagjaar 288 28 316
herverdeling (a) 288 28 316
verwerkt in 2017 en 2018 193 25 218
eventuele onderprestatie t/m 2019 0 0 0
tegenwaarde onderprestatie t/m 2019 0 0 0

Financieel jaarverslag 2019
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Oranje Nassaulaan 1 
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Postbus 52528 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 
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www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Dood Paard te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Dood Paard te Amsterdam 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel 

 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw  

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van  

Stichting Dood Paard op 31 december 2019 en van het resultaat in 

overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 

Activiteitensubsidie 2017-2020; 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2019 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot 

stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking, het Handboek Verantwoording Meerjarige 

Activiteitensubsidie 2017-2020 en de bepalingen van en krachtens de WNT. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de resultatenrekening over 2019; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol van de 

Meerjarige Regeling 2017-2020 vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 

2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn 

onafhankelijk van Stichting Dood Paard 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. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 

niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

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

bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens.  

 

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

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 

2017-2020 is vereist. 

 

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

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het 

Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

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

en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 

Activiteitensubsidie 2017-2020. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 en de 

bepalingen van en krachtens de WNT. 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. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het 

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

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

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. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

de Regeling Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

 

Onze controle bestond onder andere uit: 

 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; 

 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 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

 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 organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
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 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

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

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur 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.  

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 

onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

 

Amsterdam, 29 mei 2020     Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

       J.J.H.G. Stengs RA 
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1075 AH Amsterdam 
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1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 
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www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE DE  

PRESTATIEVERANTWOORDING 2019 VAN PRODUCERENDE 

INSTELLINGEN 

 

Aan: het bestuur van Stichting Dood Paard te Amsterdam. 

 

Opdracht 

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking 

tot Model III-P voor de prestatieverantwoording 2019. De opdracht is met u 

overeengekomen en heeft als doel een aantal specifieke werkzaamheden uit te 

voeren naar de prestatiegegevens in de prestatieverantwoording. De 

overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door het Fonds Podiumkunsten 

vastgelegd in de Bijlage bij het Controleprotocol Meerjarige Activiteitensubsidie 

2017-2020. 

 

De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van  

19 oktober 2017. 

 

Verantwoordelijkheden 

Het is de verantwoordelijkheid van u en het Fonds Podiumkunsten om te bepalen 

of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn 

voor het hierboven beschreven doel. 

 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de 

Nederlandse Standaard 4400N, ‘Opdrachten tot het verrichten van 

overeengekomen specifieke werkzaamheden’. 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). Verder hebben wij de onafhankelijkheidsregels van de verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in 

acht genomen. 

 

Werkzaamheden en bevindingen 

In deze paragraaf is een beschrijving van de overeengekomen specifieke 

werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak 

over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor de prestatieverantwoording 

2019 in zijn totaliteit. U en het Fonds Podiumkunsten zullen hierover een eigen 

afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van 

feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie. 

 

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 

1. Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en 

verstrekken van de prestatiegegevens is beschreven; 

2. Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces 

beheersingsmaatregelen, waaronder functiescheiding en 

bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de 

prestatiegegevens te waarborgen; 
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3. Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal malen per 

jaar dat het proces wordt uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin opgenomen 

beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving; 

4. Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces zijn 

vastgelegd; 

5. Wij zijn nagegaan dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en reprises, al 

dan niet als co-productie) zijn opgenomen in de financiële administratie; 

6. Wij zijn voor een deelwaarneming van 25 prestaties nagegaan dat deze correct zijn geregistreerd in het 

online registratiesysteem van Fonds Podiumkunsten, voor wat betreft productie/voorstelling, datum, 

type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-betalende bezoekers; 

7. Wij zijn voor een deelwaarneming van 25 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk hebben 

plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie (contracten/borderellen/programma’s); 

8. Wij zijn voor een deelwaarneming van 25 prestaties nagegaan dat de verantwoorde 

bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende documentatie 

(borderellen, afrekenstaten); 

 

De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: 

1. Wij hebben vastgesteld, dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van de 

prestatiegegevens is beschreven; 

2. Wij hebben vastgesteld, dat in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder 

functiescheiding, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de prestatiegegevens te 

waarborgen; 

3. Wij hebben middels een deelwaarneming van 25 prestatiegegevens vastgesteld dat het proces en de 

daarin opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving; 

4. Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces 

zijn vastgelegd; 

5. Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en 

reprises, al dan niet als co-productie) zijn opgenomen in de financiële administratie;  

6. Wij hebben voor een deelwaarneming van 25 prestaties nagegaan dat deze correct zijn geregistreerd 

in het online registratiesysteem van Fonds Podiumkunsten, voor wat betreft productie/voorstelling, 

datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-betalende bezoekers; 

7. Wij hebben voor een deelwaarneming van 25 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk hebben 

plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie (contracten/borderellen/programma’s); 

8. Wij hebben voor een deelwaarneming van 25 prestaties nagegaan dat de verantwoorde 

bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende documentatie 

(borderellen, afrekenstaten). 

 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde 

gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor Stichting Dood Paard te Amsterdam en het 

Fonds Podiumkunsten. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij 

wettelijke voorschriften anders bepalen. 

 

Amsterdam, 29 mei 2020     Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

        

J.J.H.G. Stengs RA 
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