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3. Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling
3.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

3.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden de posten in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische uitgaafprijs, onder aftrek van
eventueel daartoe ontvangen investeringssubsidies of andere bijdragen. Over het saldo wordt lineair
afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Financiële vaste activa
De waardering van de financiële vaste activa geschiedt tegen nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
Depositogelden worden doorgaans vastgelegd voor een periode variërend van een maand tot een jaar.
Voor het overige staan de liquide middelen ter vrije beschikking.
Bestemmingsreserves
Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien
worden door de directeur-bestuuder middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van de
bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
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Projecten en activiteiten
Nog uit te voeren Cultuurmenu's/Podiumplannen/Cultuurtrajecten/Culturele Mobiliteit/
CMK Groningen, erfgoedprojecten en overige projecten.
Deze nog uit te voeren activiteiten hebben betrekking op meerjarige projecten waarvan het project
jaarlijks wordt gemuteerd in de betreffende balansrekening. De bedragen dienen ter verdere uitvoering
van de betrokken projecten.
Vooruit gefactureerde bijdragen
Aan scholen wordt doorgaans in het najaar gefactureerd voor een schooljaar. De bijdragen die
betrekking hebben op de maanden januari tot en met juli van het volgende kalenderjaar worden als
vooruitgefactureerd in de balans verantwoord.
Overlopende projecten
Dit betreffen de overlopende (school)projecten voor het per balansjaar lopende (school)jaar.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de
nominale waarde.

3.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Uitgangspunt bij het bepalen van het resultaat is de toepassing van het continuïteitsbeginsel.
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking
hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar
hebben geleid. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn
gerealiseerd. Lasten waarvan de oorsprong in het boekjaar ligt, worden in de jaarrekening
verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van het vaststellen van de jaarrekening.
Provinciale en gemeentelijke subsidies
De structurele subsidies 2021 zullen worden vastgesteld door de subsidieverstrekkers mede op basis
van deze jaarrekening. Alle subsidiebedragen zijn opgenomen conform de subsidiebeschikkingen.
Personeelsbeloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten.
Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan
de pensioenuitvoerder PFZW. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en
lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen
wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling
door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Projecten
Voor projecten met een korte doorlooptijd worden de kosten en bijbehorende opbrengsten
verantwoord in het jaar van afronden van het project.
Voor langlopende projecten, waarbinnen meerdere deelprojecten zijn te onderscheiden, vindt
toerekening van de kosten en opbrengsten plaats naar rato van afronding van deelprojecten.
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