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jaarrekening 2020
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2020 van uw stichting breng ik
hierbij rapport uit.
Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en
samenvatten van financiële gegevens.
Alle in dit verslag genoemde bedragen luiden in euro.
2020 in vogelvlucht

€

Het exploitatieresultaat over 2020 bedroeg

527

Ik vertrouw erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken
van nadere toelichting ben ik gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,

Moniek van Marle RBc
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Balans per 31 december 2020

Activa

31-12-2020
€

31-12-2019
€

7.773
7.372

7.653
-20

totale vlottende activa

15.145

7.633

totale activa

15.145

7.633

31-12-2020
€

31-12-2019
€

705

178

doorgeschoven bedragen
overige schulden en overlopende passiva

14.000
440

6.000
1.455

totale kortlopende schulden

14.440

7.455

totale passiva

15.145

7.633

vlottende activa
vorderingen
liquide middelen

Passiva
eigen vermogen
algemene reserve

kortlopende schulden
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Functionele exploitatierekening over 2020

Baten
directe opbrengsten

2020
€
847

totale opbrengsten

847

subsidies/bijdragen
- subsidies
- bijdragen

2.600
5.900

totale subsidies/bijdragen

8.500

totale baten

9.347

Lasten
beheerlasten: personeel
beheerlasten: materiëel

0
619

totale beheerlasten

619

activiteitenlasten: personeel
activiteitenlasten: materiëel

4.864
3.337

totale activiteitenlasten

8.201

totale lasten

8.820

saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

527

saldo financiële baten/lasten
saldo bijzondere baten/lasten

0
0

exploitatieresultaat
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Algemene Toelichting
Doelstelling
De doelstelling van de organisatie is de jeugd en haar familie in contact te brengen met
klassieke muziek.
Grondslagen voor de verslaglegging
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
organisaties zonder winststreven (RJ 640).
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het restultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Voor kortlopende vorderingen
en schulden is dit gelijk aan de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Opbrengsten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal
te verrichten diensten.
Toerekening baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winst worden slechts
genomen 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.
Bijzondere baten en lasten
De bijzondere baten en lasten betreffen resultaten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening
voortkomen en van incidentele aard zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
31-12-2020
€

31-12-2019
€

te ontvangen subsidies en bijdragen
Prins Bernhard fonds
Gemeente Utrecht
Gravin van Bylandt stichting
K.F. Hein Fonds
NORMA fonds
Van den Berch van Heemstede Stichting

0
250
1.000
2.000
3.500
1.000

7.500
0
0
0
0
0

totaal te ontvangen subsidies

7.750

7.500

overige vorderingen / overlopende activa
omzetbelasting 4e kwartaal

23

153

totaal overige vorderingen / overlopende activa

23

153

totaal vorderingen

7.773

7.653

liquide middelen
Per 31 december bedroeg het saldo van
Triodos Bank NL21TRIO0788770292

7.372

-20

totaal liquide middelen

7.372

-20

algemene reserve
saldo per 1 januari
resultaat boekjaar

178
527

0
178

saldo per 31 december

705

178

doorgeschoven bedragen
doorgeschoven subsidies en bijdragen

14.000

6.000

totaal

14.000

6.000

overige schulden en overlopende passiva
te betalen declaraties
te betalen administratiekosten

0
440

1.455
0

totaal

440

1.455

Activa
vlottende activa
vorderingen

Passiva
eigen vermogen

kortlopende schulden
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
rechten:
meerjarensubsidies
Er is in 2020 subsidie ontvangen voor Peertje. Omdat dit project doorloopt in 2021 is een deel van de
ontvangen subsidie doorgeschoven naar 2021. Zodra het project is afgerond wordt er een eindafrekening
opgemaakt.

Medewerkers
2020
0,00
0,00

totaal ingezette fte in loondienst in boekjaar
fte in dienst per ultimo boekjaar

2019
0,00
0,00

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die belangrijke financiële gevolgen hebben voor het
boekjaar.
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Specificatie van de exploitatierekening 2020
2020
€
Baten
directe opbrengsten
publieksinkomsten
vertoningsfee

847

subtotaal publieksinkomsten

847

totale directe opbrengsten

847

subsidies/bijdragen
subsidies
Gemeente Utrecht
Doorgeschoven subsidie naar 2021

5.000
-2.400

subtotaal subsidies

2.600

bijdragen
Gravin van Bylandt stichting
K.F. Hein Fonds
NORMA fonds
Van den Berch van Heemstede Stichting
Doorgeschoven bijdragen naar 2021

1.000
2.000
7.500
1.000
-5.600

subtotaal bijdragen

5.900

totale subsidies/bijdragen

8.500
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Specificatie van de exploitatierekening 2020
2020
€
Lasten
beheerlasten materiëel
kantoorkosten
administratiekosten
kantoormateriaal
kleine aanschaffingen
bankkosten

440
26
16
137

subtotaal kantoorkosten

619

totale beheerlasten materieel

619

activiteitenlasten personeel
personele lasten
werk door derden
honoraria voorbereiding
honoraria productie

264
3.600
1.000

subtotaal personeelskosten

4.864

totale activiteitenlasten personeel

4.864

activiteitenlasten materieel
promotiekosten
representatiekosten
kosten decors
huur repetitieruimtes
reiskosten
kosten impresariaat
overige kosten

861
80
721
750
666
250
9

subtotaal diverse kosten

3.337

totale activiteitenlasten materieel

3.337

Bezoldiging van bestuurders
Er is geen sprake van bezoldiging van bestuurders.
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Ondertekening
De jaarrekening is vastgesteld op .. ……. 2021

H.G.C. van Eekert, voorzitter

M.J. van de Woerd, secretaris

M.B. Verstegen, penningmeester
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