
BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

       31-12-2016      31-12-2015

Euro Euro

Vorderingen

Gemeente subsidie -            -         

Omzetbelasting 3.112        5.528     

Debiteuren 424           6.594     

Overige overlopende posten 3.392        2.761     

Voorraad kantoorartikelen 465           465        

7.392        15.348   

Liquide middelen

Kas 308           683        

Giro 11.145      5.282     

Spaarrekening 50.425      49.621   

Vriendenrekening 736           41          

62.613      55.627   

70.005    70.975 

PASSIVA

       31-12-2016      31-12-2015

Euro Euro

Overige reserves 30.579      21.731   

Bestemmingsreserves

Egalisatiefonds 20.807      20.807   

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen gelden -            2.000     

Crediteuren 2.349        1.914     

Belastingen en sociale premies 2.710        2.815     

Nog te betalen posten 13.561      21.708   

18.619      28.437   

70.005    70.975 



Resultatenoverzicht 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2016 2015

Euro Euro Euro

BATEN

Inkomsten activiteiten 17.551      22.000       14.412      

Sponsoring uit private middelen 33.858       20.000       40.431      

Overige inkomsten 3.169        -             -            

Bijdrage Vrienden 6.230        2.250         6.954        

Eigen inkomsten 60.808      22% 44.250       61.796      

Subsidie publieke middelen 219.050    208.000     205.800    

TOTAAL BATEN 279.858    252.250     267.596    

Vaste kosten:

Personeelskosten 92.182       95.000       93.647      

Huisvesting 9.634        9.200         8.974        

Diverse vaste kosten 2.500        3.500         2.500        

Algemene kosten 12.540      7.000         13.307      

Kantoorkosten 3.420        3.500         4.093        

Projectkosten algemene program. 99.823      81.050       86.769      

Kosten Stadsdichter 18.000      18.000       19.661      

Publiciteitskosten 33.165      35.000       33.402      

TOTAAL KOSTEN 271.265    252.250     262.353    

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 8.593        -             5.243        

Interest 254           -             549           

Resultaat 8.847        -             5.792        

TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT 8.847      -           5.792      

Resultaatbestemming 
Naar egalisatiereserve -            

Naar algemene reserve 8.847        



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsplaats
De stichting is gevestigd in Amsterdam op Tolhuisweg 1 te Amsterdam.

Continuiteit
De stichting gaat uit van going concern.

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
De jaarrekening is verder opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving in Nederland.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa 
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van

de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Egalisatiereserve

Er is een egalisatiereserve opgenomen. De hoogte van de reservering wordt bepaald door het eigen risico-deel in 
de ziekteverzuimkosten.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten
Baten en lasten worden, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot 
ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

S.L.A.A. 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.



Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

Vorderingen

Gemeente subsidie

De Gemeente Amsterdam heeft een subsidie toegezegd van € 179.800

ten behoeve van de algemene exploitatie voor het jaar 2016

Er is 100% bevoorschot.

De Gemeente Amsterdam heeft een subsidie toegezegd van € 18.000

ten behoeve van exploitatiesubsidie Backoffice Stadsdichter

Er is 100% bevoorschot.

Omzetbelasting

Aangifte 4e kwartaal 2016 1.176€     

Suppletie 1.936€     

3.112       

Debiteuren

Het saldo debiteuren is conform de subadministratie debiteuren

per 31 december 2016 424€        

Overige overlopende activa

Borg Tolhuistuin 1.466€     

Vooruitbetaalde kosten 600€        

Overige 1.326€     

3.392€     

Liquide middelen

Kas

Het saldo kas bedraagt per 31 december 2016 308€         

Giro

Het saldo van NL94INGB0001503186 bedraagt per 31 december 2016 11.145€    

Spaarrekening

Het saldo van de ASN spaarrekening bedraagt op 31 december 2016 50.425€    

Vriendenrekening

Het saldo van de vriendenrekening giro bedraagt per 31 december 2016 736€         



PASSIVA

Overige reserves

Resultaat t/m 2015 21.731€  

Bij: Resultaat 2016 8.848€    

Stand per 31 december 2016 30.579€  

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve

Deze reservering is bestemd voor het eigen risico-deel in de ziekteverzuimkosten.

Stand per 1 januari 2016 20.807€  

Toevoeging 2016 -€            

Stand per 31 december 2016 20.807€  

Vooruitontvangen gelden per 1 januari 31-dec

Subsidie tbv Noorderwoord 1.000€    -€           

Subsidie tbv West Words 1.000€    -€           

2.000€    -€           

Crediteuren

Het saldo crediteuren is conform de subadministratie crediteuren

per 31 december 2016 2.349€    

Belastingen en sociale premies

Loonheffing december 2.710€    

Schulden

Nog te betalen posten

Accountant 2.500€    

Administratiekosten 1.000€    

Overige 3.710€    

Vakantiegelden 3.851€    

Programmakosten 2.500€    

13.561€  



BATEN

Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2016 2015

Euro Euro Euro

SLAA Activiteiten 17.551        22.000       12.543      

Doorberekening kosten -                 -                 1.869        

Inkomsten activiteiten 17.551        22.000       14.412      

Sponsoring uit private middelen 33.858        20.000       40.431      

Overige inkomsten 3.169          -                 -               

Vrienden van de SLAA 1.355          2.250         1.829        

Crowdfunding 4.875          -                 5.125        

Gouden Vrienden -                 -                 -               

Bijdrage Vrienden 6.230          2.250         6.954        

Subsidie Gemeente Amsterdam 179.800      180.000     179.800    

Gemeente Amsterdam voor Stadsdichter 18.000        18.000       18.000      

Subsidie uit publieke middelen 21.250        10.000       8.000        

219.050      208.000     205.800    

Totaal baten 279.858      252.250     267.596    

Interest 254             -                 549           



Toelichting op de resultatenrekening 2016

LASTEN

Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2016 2015

Euro Euro Euro

Brutoloon 79.455         84.878    

Sociale lasten 15.731         15.402    

Diverse personeelslasten 25.790         31.543    

Zwangerschapsuitkering -                   -12.157   

Aandeel publiciteits-uren -31.841        -29.282   

Administratiekosten 3.047           3.264      

Personeelskosten 92.182         95.000          93.647    

Huur kantoor 9.413           8.531      

Onderhoudskosten 221              443         

-                   -              

Huisvesting 9.634           9.200            8.974      

Accountantkosten 2.500           2.500      

Redactiekosten -                   -              

Diverse vaste kosten 2.500           3.500            2.500      

Assuranties 4.317           3.578      

Abonnementen 1.500           2.349      

Representatie 3.839           3.125      

Diverse algemene kosten 2.885           4.255      

Algemene kosten 12.540         7.000            13.307    

Inventaris en automatisering 1.288           1.335      

Kantoorbenodigdheden 578              1.703      

Porti/koerier 575              527         

Telecommunicatie 979              528         

Kantoorkosten 3.420           3.500            4.093      



Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2016 2015

Euro Euro Euro

Projectkosten algemene programmering 99.823 81.050 86.769

Kosten Stadsdichter 18.000 18.000 19.661

Publiciteitskosten 33.165 35.000 33.402

Totaal lasten 271.265 252.250 262.353
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Stichting Literaire Aktiviteiten
Tolhuisweg 1
1031 CL AMSTERDAM

Amstelveen, 30 maart 2017

Geacht bestuur,

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Literaire Aktiviteiten te Amsterdam
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten
over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid bestuur
Het bestuur van Stichting Literaire Aktiviteiten is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële
verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het
bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van Stichting Literaire Aktiviteiten. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
Stichting Literaire Aktiviteiten gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Vanhier B.V. B.V. Bankrashof 3 1183 NP Amstelveen
Telefoon 020 426 43 60 Fax 020 441 57 62 info@vanhier.nl www.vanhier.nl
KvK Amsterdam 33208368 Beconnummer 103500-283320

Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Desgewenst sturen wij een exemplaar kosteloos toe. Uitdrukkelijk worden andersluidende
voorwaarden afgewezen. Member of MSI Global Alliance, one of the world's lesding international alliances of independent legai and accounting farms.



Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting Literaire Aktiviteiten per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over
2016 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen en zoals die in de subsidievoorwaarden
van de gemeente Amsterdam zijn vermeld.

Met vriendelijke groet,

Vanhier B.V.

1~!~

Bjorn Veenstra
Accountant Administratieconsulent


