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van de

Stichting Literaire Activiteiten Groningen

Groningen, 9 maart 2015

Inhoudsopgave

Pagina
Jaarverslag

3

Jaarrekening

4

Balans per 31 december 2014

5

Exploitatierekening over 2014

6

Toelichting behorende bij de jaarrekening 2014

7

Toelichting op de balans per 31 december 2014

8

Toelichting op de exploitatierekening over 2014

12

Overige gegevens

18

Resultaatbestemming

19

pagina 2

Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Jaarverslag
Algemeen
Voor u ligt de jaarrekening 2014 van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen. Stichting Literaire
Activiteiten Groningen is opgericht op 9 maart 2009 als koepelorganisatie voor de bestaande literaire
festivals 'Dichters in de Prinsentuin' en de 'Poëziemarathon', het in 2009 opgestarte literaire festival 'Het
Grote Gebeuren' en de online literaire agenda www.slaggroningen.nl. Biblionet Groningen biedt daarbij
administratieve en organisatorische ondersteuning.
Als vergelijkende cijfers in de jaarrekening 2014 zijn de cijfers van de jaarrekening 2013 en de begroting
2014 opgenomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Inhoudelijke informatie over de bestuurssamenstelling, de doelen van de Stichting, de uitgevoerde
activiteiten in 2014 en de te organiseren activiteiten in 2015 vindt u in het apart bijgevoegde Jaarverslag
2014.
Resultaat en resultaatbestemming
De jaarrekening sluit met een positief saldo van bijna € 9.000. Het positief saldo wordt deels aangewend
om de financiële positie van de stichting te versterken (ruim € 2.400). Er wordt opnieuw € 3.000
toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Website en ICT toepassingen om onder andere een nieuwe
website voor het festival 'Dichters in de Prinsentuin' en de literaire kaart van Groningen te kunnen
ontwikkelen. Daarnaast wordt € 2.500 gedoteerd aan een nieuw te vormen Bestemmingsreserve
Internationalisering om internationale letterkundige contacten te bevorderen. Tenslotte wordt ten
behoeve van de deelname van de zakelijk coördinator aan een seminar over festivalorganisatie een
bedrag van € 400 onttrokken aan de Bestemmingsreserve Professionalisering/Opleiding. Verscheidene
fondsen, bedrijven en instellingen hebben bijgedragen aan de drie festivals. De bijdragen in natura zijn in
de jaarrekening niet verantwoord.
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Jaarrekening
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Balans per 31 december 2013
31 december
2014
€

31 december
2013
€

2.838
7.730

2.592
32.101

10.568

34.693

33.811

19.137

44.379

53.830

4
5

9.842
16.445
8.813
35.100

4.807
12.695
8.785
26.287

6
7
8
9

424
928
990
6.937
9.279

15.267
1.654
804
9.818
27.543

44.379

53.830

Activa
Vlottende Activa
Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen
Nog te ontvangen bijdragen

Liquide middelen

1
2

3

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Saldo boekjaar
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen
Reservering vakantietoeslag
Overige schulden en overlopende passiva
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Exploitatierekening over 2014

€

Rekening 2014

€

Begroting 2014

€

Rekening 2013

Baten
Subsidies
Overige baten

10

62.100

62.400

66.000

11

64.773

61.700

70.705

126.873

124.100

136.705

Totaal baten
Lasten
Organisatie en bestuur

12

51.294

45.150

51.186

Programma

13

47.223

58.450

57.371

PR, promotie en drukwerk

14

7.954

9.750

10.087

Infrastructuur programma

15

6.269

6.000

7.337

Website en social media

16

5.320

4.750

1.939

Totaal lasten

118.060

124.100

127.920

Totaal baten
Totaal lasten

126.873
118.060

124.100
124.100

136.705
127.920

8.813

-

8.785

-

2.750
1.000

-

5.035

-

8.785

Saldo boekjaar
Bestemmingsreserve Website en ICT-toepassingen
Bestemmingsreserve Professionalisering/Opleiding
Festivals en activiteiten
Bestemmingsreserve Internationalisering
Algemene reserve

3.000
(400)
1.305
2.500
2.408
8.813
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting behorende bij de jaarrekening 2014
Algemeen
De jaarrekening 2014 is ingericht conform Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In de balans of in de
toelichting dient het Eigen Vermogen zodanig te worden gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte op enigerlei wijze is vastgelegd.
Voornaamste activiteiten
De Stichting Literaire Activiteiten Groningen is gevestigd te Groningen en zorgt voor de bevordering en ontsluiting
van de letteren en het letterkundig leven in Groningen, het uitwisselen van contacten ter zake met
andere delen van Nederland, het bevorderen van internationale letterkundige contacten en de aandacht vestigen
op de kwaliteit en mogelijkheden van Groningen als centrum van letterkundige activiteiten in het noorden.
Verslaggevingsperiode
De verslagperiode en boekjaar lopen gelijk aan een kalenderjaar. Deze jaarrekening behelst derhalve de periode
1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
Aanpassing vergelijkende cijfers
Teneinde het inzicht te vergroten, zijn op enkele onderdelen de vergelijkende cijfers aangepast.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 van de Raad voor de Verslaggeving en voor de uitvoering
van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de
Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De grondslagen die
worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s
met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de
balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Als vergelijking voor de jaarrekening 2014 zijn de cijfers van de begroting 2014 alsmede de cijfers van 2013 meegenomen.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting behorende bij de jaarrekening 2014
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten
opgenomen: Overige vorderingen, en overige financiële verplichtingen.
In contracten besloten financiële instrumenten worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manieren gewaardeerd.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder Financiële instrumenten.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden
gepresenteerd onder het eigen vermogen.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder Financiële instrumenten.
Resultaatbepaling
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.
Opbrengstverantwoording
Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de stichting zullen
toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden ingeschat.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat
dat zij zullen worden ontvangen en zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de
Stichting gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode
als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie voor de kosten van een actief worden systematisch in de
staat van baten en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de balans per 31 december 2014
Activa
Vlottende activa

1

Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen

31 dec. 2014
2.838

Omzetbelasting

2 Nog te ontvangen bijdragen
SNS Reaalfonds
Stichting LIRA
Prins Bernard Cultuurfonds
Stichting LIRA
Kammingafonds
SNS Reaalfonds
Huis van de Groninger Cultuur
Entreegelden

31 dec. 2013

Dichters in de Prinsentuin
Dichters in de Prinsentuin
Dichters in de Prinsentuin
Het Grote Gebeuren
Het Grote Gebeuren
Het Grote Gebeuren
Het Grote Gebeuren
Het Grote Gebeuren

31 dec. 2014

2.592

5.000
2.730
-

31 dec. 2013
6.000
6.233
2.500
5.555
2.500
5.000
2.000
2.313

7.730

32.101

Nog te ontvangen bijdragen betreffen een subsidie van Dichters in de Prinsentuin en van Het Grote
Gebeuren, beide van de Stichting LIRA.

3 Liquide middelen

31 dec. 2014
33.811

Bank
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31 dec. 2013
19.137

Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de balans per 31 december 2014
Passiva

4

Algemene reserve

31 dec. 2014
9.842

Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2013
Bij: resultaatsbestemming 2013

Bestemmingsreserves

4.807

4.807
5.035
9.842

Stand per 31 december 2014

5

31 dec. 2013

31 dec. 2014

31 dec. 2013

Website
Professionalisering/opleiding
Festivals en activiteiten
Poeziemarathon 2017

2.750
1.000
195
12.500

195
12.500

Stand per 31 december 2014

16.445

12.695

- Website en ICT-toepassingen
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om vernieuwing van de website en invoering van
nieuwe ICT-toepassingen te financieren.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2013
Bij: resultaatsbestemming 2013

2.750
2.750

Stand per 31 december 2014

- Professionalisering/opleiding
De bestemmingsreserve is bedoeld om verdere professionalisering mogelijk te kunnen
maken.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2013
Bij: resultaatsbestemming 2013

1.000
1.000

Stand per 31 december 2014

- Festivals en activiteiten
De bestemmingsreserve is bedoeld voor extra activiteiten in het kader van de festivals of daarbuiten.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2014 (ongewijzigd)

195

- Poëziemarathon 2017
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten van de Poëziemarathon 2017 (na afloop van
de subsidieperiode 2014 tot en met 2016) te financieren.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2014 (ongewijzigd)

12.500
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de balans per 31 december 2014

6

Crediteuren

31 dec. 2014

Crediteuren

7

15.267

928

1.654

990

804

5.300
1.637

6.000
1.018
2.800

6.937

9.818

Reservering vakantietoeslag
Reservering vakantietoeslag

9

424

Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen
Loonheffing en sociale lasten

8

31 dec. 2013

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen personeelskosten
Nog te betalen kosten festival Het Grote Gebeuren

De vooruitontvangen bedragen betreffen een bijdrage voor de verkiezing van de Stadsdichter,
Dichters in de Prinsentuin' en voor het in 2015 uit te voeren project 'Groenling en Wielewaal'.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen die niet uit de balans blijken.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2014

Baten
10 Subsidies
Subsidie gemeente Groningen
Subsidie provincie Groningen

Rekening 2014
€

Begroting 2014
€

Rekening 2013
€

32.400
29.700

32.400
30.000

36.000
30.000

62.100

62.400

66.000

Subsidie gemeente en provincie
De gemeente Groningen stelt voor 2014 € 32.400 beschikbaar. In 2014 is door de provincie Groningen
een subsidie van € 29.700 beschikbaar gesteld.
11 Overige baten

Bijdrage fondsen Poëziemarathon
Bijdrage fondsen Dichters in de Prinsentuin
Bijdrage fondsen Het Grote Gebeuren
Sponsorbijdragen en donaties
Entreegelden en verkopen en overige bijdragen

9.360
33.780
12.905
243
8.485

9.000
26.000
16.000
1.600
9.100

8.205
30.933
21.855
4.927
4.785

64.773

61.700

70.705

Bijdragen festivals
Onder deze post zijn bijdragen van fondsen verantwoord voor de drie festivals.
Van elk festival is een separate inhoudelijke en financiële verantwoording verzonden naar alle ondersteunende fondsen.
Voor de festivals 'Dichters in de Prinsentuin' en 'De Poëziemarathon' zijn meer bijdragen geworven dan waar in de
begroting rekening mee is gehouden. Deze groei hangt samen met de ontwikkeling van de festivals: Dichters in de
Prinsentuin beleefde de tweede internationale editie, de Poeziemarathon kreeg een nieuwe opzet waardoor meer
fondsen aangeboord werden. Voor 'Het Grote Gebeuren' zijn minder bijdragen van fondsen ontvangen. Vanwege een
onverwachte personele wisseling met betrekking tot het coördinatorschap zijn er pas in een laat stadium bijdragen
van fondsen aangevraagd.
Ontvangen bijdragen bestaan voor een deel uit overheidsgelden (Nederlands Letterenfonds) en voor het grootste deel
(ruim 65%) uit bijdragen van particuliere fondsen.
Sponsorbijdragen en donaties
In werkelijkheid zijn veel sponsorbijdragen in natura ontvangen. Deze zijn zowel aan de baten- als aan de lastenkant
niet verantwoord in de jaarrekening. Naast sponsorbijdragen worden onder deze post donaties van bedrijven en
festivalbezoekers verantwoord.
Entreegelden en verkopen en overige bijdragen
Onder deze post worden de entreegelden van de diverse activiteiten verantwoord. Deze post is relatief hoog ten opzichte
van 2014, omdat nu ook voor onderdelen van de grootste activiteit, 'Dichters in de Prinsentuin', entree gevraagd is.
Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2014

Lasten

Rekening 2014
€

Begroting 2014
€

25.253
17.229
3.011
1.378
3.000
1.423

20.800
13.850
1.000
1.600
4.000
3.900

29.551
12.550
2.002
1.412
3.000
2.671

51.294

45.150

51.186

€

Rekening 2013

12 Organisatie en bestuur
Bruto salarissen
Coördinatie en redactie festivals (loonkosten derden)
Bestuurs- en reiskosten
Ontwikkelingskosten (cursussen en festivalbezoek)
Financiële administratie
Kantoorkosten en onvoorzien

Bruto salarissen
Onder deze post zijn de bruto salarissen van de zakelijk coördinator verantwoord. Met de uitbetaling van een
eindejaarsuitkering en een tijdelijke uitbreiding van het contract was geen rekening gehouden in de begroting. Het
contract met de zakelijk coördinator is tijdelijk uitgebreid vanwege deelname in de organisatie van de 3e editie van 'Noord
Houdt Woord- Het boekenfeest van het Noorden`. Dit literaire evenement vindt plaats tijdens de Nationale Boekenweek in
maart 2015 (zie ook de toelichting bij de post Nieuwe literaire initiatieven op pagina 16). De loonadministratie is
uitbesteed aan een extern administratiekantoor.
Coördinatie en redactie festivals (loonkosten derden)
Onder deze post zijn de overige honoraria verantwoord van de festivalcoördinatoren en redactieleden. Er is een
verschuiving te zien van uitbetaling via de bruto salarissen naar loonkosten derden (een van de redactieleden
werkt nu als zelfstandig ondernemer).
Bestuurs- en reiskosten
Onder deze post vallen de kosten van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten (koffie, thee ed.), en reiskosten van
bestuursleden en festivalredacteurs.
Ontwikkelingskosten (cursussen en festivalbezoek)
Onder ontwikkelingskosten vallen kosten ten behoeve van de kennisontwikkeling van medewerkers. Het grootste deel
betreft reis- en onkosten van coördinatoren en redactieleden voor het bezoeken van collega-festivals. Na resultaat wordt
een bedrag van € 400 onttrokken aan de bestemmingsreserve Professionalisering/Opleiding, waardoor in 2014 een ruimer
budget beschikbaar was voor de deelname van de zakelijk coördinator aan een internationaal seminar betreffende
festivalorganisatie.
Kantoorkosten en onvoorzien
Onder deze post worden print- en kopieerkosten, porti, telefoonkosten van de coördinatoren en de redactieleden van de
festivals verantwoord en eventuele onvoorziene kosten. Ook zijn de kosten voor de externe loonadministratie inbegrepen.
Met de huur van een werkplek is nog wel rekening gehouden in de begroting. In werkelijkheid is in 2014 geen huur
betaald, omdat onderdak werd gevonden in een leegstaande ruimte van de Bibliotheek Groningen.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2014

Lasten

Rekening 2014
€

Begroting 2014
€

Rekening 2013
€

20.246
6.398
900
2.961
13.963
1.415
1.340

25.700
7.500
2.000
2.500
11.750
2.000
7.000

29.915
4.966
1.300
3.134
13.058
1.415
3.583

47.223

58.450

57.371

13 Programma
Honoraria dichters en auteurs
Kosten projecten en evenementen
Presentatie
Muziek
Reis- en verblijfkosten auteurs en overige deelnemers
Bloemlezing
Nieuwe literaire initiatieven

Honoraria dichters en auteurs
De kosten voor honoraria van dichters en auteurs zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar en lager dan begroot. Voor
het festival ´Dichters in de Prinsentuin` zijn in tegenstelling tot vorig jaar geen dichters uit andere taalgebieden
uitgenodigd.
Kosten projecten en evenementen
Onder deze post zijn opgenomen: diverse materiaalkosten, representatiekosten festivals (bijv. bloemen voor auteurs),
alsmede de kosten voor talentontwikkelingsprojecten.
Nieuwe literaire initiatieven
Deze post is lager dan begroot, omdat de kosten van de tijdelijke uitbreiding van het contract met de zakelijk
coördinator voor de voorbereidingen van de 3e editie van 'Noord Houdt Woord- Het boekenfeest van het Noorden`
opgenomen zijn onder de post Bruto salarissen (zie pagina 15). Dit literaire evenement vindt plaats tijdens de
Nationale Boekenweek in maart 2015 en SLAG neemt voor de eerste keer deel aan de organisatie.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2014
Rekening 2014
€

Begroting 2014
€

Rekening 2013
€

7.954

9.750

10.087

7.954

9.750

10.087

14 PR, promotie en drukwerk
PR, promotie en drukwerk

PR, promotie en drukwerk
Onder deze post worden onder andere kosten voor vormgeving, drukwerk en verspreiding van drukwerk
en verslaglegging (fotografie en film) verantwoord.

15 Infrastructuur programma

Zaalhuur en techniek

6.269

6.000

7.337

6.269

6.000

7.337

Zaalhuur en techniek
Deze post leent zich goed voor sponsoring in natura. Dat verklaart waarom deze post qua hoogte jaarlijks
varieert.

16 Website en social media
Website en sociale media

5.320

4.750

1.939

5.320

4.750

1.939

Website en sociale media
In 2014 zijn hier ook de kosten voor de webredactie verantwoord (dit in tegenstelling tot 2013). Voor de
website van SLAG en van 'Het Grote Gebeuren' is in 2014 een nieuw ontwerp gemaakt. Naast de jaarlijkse
kosten zijn ook deze kosten hier verantwoord.
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Overige gegevens
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen

Resultaatbestemming
Het resultaat bedraagt € 8.813 positief.
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve Website en ICT-toepassingen
Bestemmingsreserve Professionalisering/Opleiding
Festivals en activiteiten
Bestemmingsreserve Internationalisering
Algemene reserve

€
€
€
€

3.000
(400)
1.305
2.500
2.408
8.813

Goedgekeurd door het bestuur in zijn vergadering van 9 maart 2015.
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