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Financieel verslag
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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarrapportage. Dit rapport bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is
afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.
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NOAB-samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Inter-Acting te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-
en verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit
houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de
verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële
gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Amsterdam, 16 november 2022

Consult&Co
R Furlanetto



Pagina 6 van 19 Stichting Inter-Acting

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de
omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2021 2020 Verschil %

Som der baten 23.752 1.515 22.237 1.467,8%

Overige personeelskosten 4.670 139 4.530 3.259,7%

Verkoopkosten 661 0 661 100,0%

Besteed aan doelstelling 0 630 -630 -100,0%

Huisvestingskosten 12.000 0 12.000 100,0%

Algemene kosten 310 155 155 100,0%

Totaal kosten 17.641 925 16.716 1.807,1%

Resultaat na belastingen 6.111 590 5.521 935,8%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan
(passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal
uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 % balans 31-12-2020 % balans

Vorderingen 12.000 41,2% 0 0,0%

Liquide middelen 17.156 58,8% 10.005 100,0%

Vlottende activa 29.156 100,0% 10.005 100,0%

Activa 29.156 100,0% 10.005 100,0%

Continuïteitsreserve 10.005 34,3% 9.415 94,1%

Onverdeelde winst 6.111 21,0% 590 5,9%

Resaerve 16.116 55,3% 10.005 100,0%

Kortlopende schulden 13.040 44,7% 0 0,0%

Passiva 29.156 100,0% 10.005 100,0%
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans
per 31 december 2021 en winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening.
De kengetallen zijn als volgt berekend:
- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2021 2020

Working capital 16.116 10.005

Quick ratio 2,24 0

Current ratio 2,24 0

Solvabiliteit (EV/TV) 55,3% 100,0%
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Jaarrekening

Stichting Inter-Acting
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Vorderingen 12.000 0

Liquide middelen 17.156 10.005

29.156 10.005

Activa 29.156 10.005
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Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Resaerve

Continuïteitsreserve 10.005 9.415

Onverdeelde winst 6.111 590

16.116 10.005

Kortlopende schulden 13.040 0

Passiva 29.156 10.005



Pagina 12 van 19 Stichting Inter-Acting

Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2021 2020

Som der baten 23.752 1.515

Overige personeelskosten 4.670 139

Verkoopkosten 661 0

Besteed aan doelstelling 0 630

Huisvestingskosten 12.000 0

Algemene kosten 310 155

Totaal kosten 17.641 925

Resultaat na belastingen 6.111 590
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Toelichtingop de jaarrekening

Algemeen

Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- S.J.W.M. Maas
- J. Klompenhouwers
- T. Zakai

Statutaire voorschriften
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekeing
op. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.

Omzetbelasting
Stichting InterActing is belastingplichting ten aanzien van kalenderactiviteiten.

Vennootschapsbelasting
Stichting InterActing is niet belastingplichting voor de vennootschapsbelasting.

Vermogen
Het vermogen of de continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Stichting InterActing
voor enige tijd te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. Het vermogen
van de Stichting InterActing is gevormd door schenkingen, contributies, subsudies en andere
verkrijgingen.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting InterActing, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
Het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van theater- en improvisatieprogramma's voor tieners en
jong volwassenen met autisme en/of andere beperkingen die communicatie uitdagingen opleveren;
en het bedenken en ontwikkelen van theater- en improvisatieprogramma's voor ouders van en voor
scholen en opleidingsintellingen voor tieners en jong volwassenen met autisme en/of andere
beperkingen die communicatie uitdagingen opleveren.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.



Pagina 14 van 19 Stichting Inter-Acting

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Inter-Acting is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 72157844.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

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.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost.
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Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichtingop de balans

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Overlopende activa 12.000 0

12.000 0

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Tegoedenop bankrekeningen 17.156 10.005

17.156 10.005

Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen

Rekening-courant bank 17.156 10.005

17.156 10.005
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Resaerve

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Resaerve

Continuïteitsreserve 10.005 9.415

Onverdeelde winst 6.111 590

16.116 10.005

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Crediteuren 440 0

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

600 0

Overlopende passiva 12.000 0

13.040 0

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Omzetbelasting 600 0

600 0

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Nog te betalen huren 12.000 0

12.000 0
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Toelichtingop de winst-en-verliesrekening

Som der baten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Som der baten

Baten uit colleges/cursus 0 70

Baten contributie van particulieren 4.384 1.345

Baten contributie van bedrijven 19.368 0

Baten contributie van andere organisaties
zonder winststr

0 100

23.752 1.515

Totaal kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Totaal kosten

Overige personeelskosten 4.670 139

Verkoopkosten 661 0

Besteed aan doelstelling 0 630

Huisvestingskosten 12.000 0

Algemene kosten 310 155

17.641 925

Overige personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Overige personeelskosten

Inhuur personeel 4.519 0

Kantinekosten 151 0

Wervingskosten 0 139

4.670 139
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Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Verkoopkosten

Representatiekosten 325 0

Websitekosten 336 0

661 0

Besteed aan doelstelling

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Besteed aan doelstelling

Productiekosten/ acteurs 0 630

0 630

Huisvestingskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Huisvestingskosten

Betaalde huur 12.000 0

12.000 0

Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Algemene kosten

Bankkosten 311 155

310 155


