
















































What You See Festival
Jaarrekening 2021

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan
twaalf maanden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de 
daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht. 

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn 
aan werknemers.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Eind 2021 is sprake van
een zeer beperkt eigen vermogen, maar voor komend jaar zijn de bijdragen toegezegd en
wordt een positief exploitatieresultaat verwacht. Op basis van voorstaande is de stichting van mening
dat zij duurzaam aan haar verplichtingen kan blijven voldoen en haar activiteiten kan voortzetten.
















