FINANCIËLE VERANTWOORDING 2017
Stichting The Red Herring
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (in euro's na resultaatbestemming)
31-12-2017
(x € 1.000)

31-12-2016
(x € 1.000)

ACTIVA
materiële vaste activa

280

83

55

87

vorderingen
liquide middelen
TOTAAL

7

72

342

242

3

15

PASSIVA
eigen vermogen
langlopende schulden

245

10

3

33

91

184

342

242

crediteuren
kortlopende schulden
TOTAAL

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017
(x € 1.000)

2016
(x € 1.000)

BATEN
inkomsten vastgoed beheer
inkomsten culturele programmering
subsidie culturele programmering

68

22

4

93

0

15

72

130

beheer vastgoed

71

11

verhuur vastgoed

10

0

0

104

TOTAAL

81

115

SALDO BATEN EN LASTEN

-9

15

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

-3

0

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

0

0

-12

15

0

0

-12

15

TOTAAL
LASTEN

culturele programmering

EXPLOITATIERESULTAAT
mutatie bestedingsreserve
MUTATIE ALGEMENE RESERVE
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Stichting The Red Herring
ALGEMEEN
Stichting The Red Herring beoogt het ontwikkelen van een culturele plek (buitentheater) en het
stimuleren van het cultuuraanbod ten behoeve van de inwoners van de gemeente Almere en de
provincie Flevoland en alle andere geïnteresseerden zowel in als buiten deze regio in het bijzonder
middels; het ondersteunen van de als algemeen nut beogende instelling gerangschikte Vis-á-Vis en het
ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van andere culturele programmering.
Stichting The Red Herring is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
Organisaties zonder winststreven. De materiële vaste activa worden vanaf € 2.500 in de balans
opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste
van het resultaat gebracht. Gehanteerd afschrijvingspercentaga is 20%. Alle activa en passiva zijn
opgenomen tegen nominale waarde in euro's. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE CIJFERS
Het nieuwe gebouw 'de Rode Haring' is 21 juni 2017 officieel geopend. Het gebouw is dankzij
zonnepanelen, PVT panelen en lucht- en warmtepompen energieneutraal.
Met de oprichting van The Red Herring is een volgende stap gemaakt in de ontwikkeling van het
culturele evenemententerrein aan de Muiderzandplaats 1 in Almere.
De bouwkosten zijn gefinancierd door meerdere partijen waaronder de gemeente Almere, provincie
Flevoland en tal van bedrijven. Er is een substantieel bedrag ingezameld met crowdfunding en een
aantal fondsen hebben bijgedragen aan de bouw; het Almere Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het
Rabobank Coöperatiefonds. Daarnaast heeft The Red Herring een lening afgesloten bij Cultuur en
Ondernemen, bij Cultuurfonds Almere en bij Vis à Vis om de bouw te kunnen voltooien. De verstrekte
lening door Vis à Vis wordt gefinancierd uit de opbrengst van vrijgevallen huur.
De exploitatiekosten worden gefinancierd door de verhuur van het gebouw aan hoofdhuurder Vis à Vis.
En in 2017 hebben 18 externe partijen de locatie gehuurd voor een (cultureel) evenement. In 2017 heeft
The Red Herring geen kosten of baten gehad voor culturele programmering. Het streven is om in het
najaar 2018 een gastgezelschap uit te nodigen. Deze voorstellingen zijn budget neutraal.

