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Stichting Music Stages

de heer M. Gieler

Noordeinde 93

1121 AC  LANDSMEER

Noordwijkerhout, 20 januari 2020

Referentie: JR2018/2019

Betreft:      jaarrekening 2018/2019

Geachte heer Gieler,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden

in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële

gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening

toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018/2019 van Stichting Music Stages te

Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de

stichting verstrekte gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing

van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018/2019 van

uw stichting.

De balans per 31 juli 2019, de staat van baten en lasten over 2018/2019 en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening 2018/2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport

opgenomen.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

Vergelijkende cijfers

Boekjaar van de stichting

Op 18 april 2018 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. In deze statutenwijziging is de naam

van de stichting gewijzigd in Stichting Music Stages. 

De vergelijkende cijfers, welke in dit rapport beperkt zijn opgenomen, zijn overgenomen uit het door

het bestuur van de stichting overhandigde rapport over het jaar 2017/2018. 

Het boekjaar van de stichting loopt volgens de statuten van de stichting van 1 augustus tot en met 31

juli. In het verleden is per abuis uitgegegaan van een boekjaar wat loopt van 1 september tot en met

31 augustus. Derhalve loopt het boekjaar 2018/2019 van 1 september 2018 tot en met 31 juli 2019.

- de heer G.J.W. Ros

Blijkens de akte d.d. 16 december 2005 werd de Stichting Music Stages per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34238108.

De doelstelling van Stichting Music Stages wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

De bevordering van de kamermuziek en andere aan muziek gerelateerde kunsten en al hetgeen daaraan

bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer met het organiseren van

concerten en andere soortgelijke evenementen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de navolgende bestuursleden:

- de heer J.H. van der Aa

- de heer E.V.F. den Boer

- mevrouw C. Zijlstra
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2.  JAARREKENING
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2.1  Balans per 31 juli 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 7.184 943

Overige vorderingen - -

Overlopende activa 3.500 10.437

10.684 11.380

Liquide middelen 4.843 34.322

Totaal activazijde 15.527 45.702

Landsmeer, 3 maart 2020

Stichting Music Stages

de heer J.H. van der Aa de heer E.V.F. den Boer

mevrouw C. Zijlstra de heer G.J.W. Ros

31 juli 2019 31 augustus 2018
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2.1  Balans per 31 juli 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 1.194 173

1.194         173            

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 508 -

Overige schulden 10.500 -

Overlopende passiva 3.325 45.529

14.333 45.529

Totaal passivazijde 15.527 45.702

Landsmeer, 3 maart 2020

Stichting Music Stages

de heer J.H. van der Aa de heer E.V.F. den Boer

mevrouw C. Zijlstra de heer G.J.W. Ros

31 juli 2019 31 augustus 2018
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2.2  Staat van baten en lasten over 2018/2019

2018/2019 2017/2018

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 74.692 88.079

Subsidiebaten 19.500 81.650

Giften en baten uit fondsenwerving 111.629 75.103

Baten 205.821 244.832

Productiekosten 141.349 190.308

Reis-, verblijf en transportkosten 6.230 7.636

Catering 18.295 3.080

Uitvoeringskosten 165.874 201.024

Bruto exploitatieresultaat 39.947 43.808

Publiciteit/PR 21.354 22.814

Fondsenwerving/Aquisitie 2.866 8.258

Drukkosten en kantoorkosten 2.811 841

Algemene kosten 11.895 14.906

Beheerslasten 38.926 46.819

Resultaat 1.021 -3.011

Bestemming resultaat:

In mindering brengen op het stichtingskapitaal 1.021 -3.011

1.021 -3.011

Landsmeer, 3 maart 2020

Stichting Music Stages

de heer J.H. van der Aa de heer E.V.F. den Boer

mevrouw C. Zijlstra de heer G.J.W. Ros
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Stichting Music Stages, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 34238108.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is

meestal de nominale waarde.

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht

op de boekwaarde van de vordering.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de 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 activiteiten van Stichting Music Stages, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het bevorderen van kamermuziek en andere aan muziek gerelateerde kunsten door middel van het

organiseren van diverse evenementen en concerten.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Noordeinde 93 te Landsmeer.

 Stichting Music Stages te Landsmeer  - 9 -



2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het

jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en

van over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's

met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit

hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-07-2019 31-08-2018

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 7.184 943

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten - 2.637

Nog te ontvangen subsidies 3.500 7.800

3.500 10.437

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 4.843 34.322
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2018/2019 2017/2018

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 september 173 3.184

Bestemming resultaat boekjaar 1.021 -3.011

Stand per 31 juli 1.194 173

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018/2019

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-07-2019 31-08-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 508 -

Overige schulden

Ontvangen tijdelijke lening 10.500 -

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 3.325 5.609

Vooruitontvangen bedragen - 39.920

3.325 45.529

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018/2019 wordt verwezen naar de staat van

baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018/2019 bedraagt € 1.021.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018/2019

€

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Recettes/Opbrengsten uit kaartverkoop 32.816

Opbrengsten uit programmaverkoop 1.076

Uitkoopsommen 40.800

74.692

Subsidiebaten

Subsidiebaten 19.500

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties 111.629

Productiekosten

Presentatie en artistieke leiding 7.250

Dirigenten 4.000

Educatoren 763

Producenten 2.650

Productionele ondersteuning 1.802

Regisseurs 2.700

Componisten/arragangeurs/choreografie 9.450

Licht- en podiumontwerp 2.050

Tekstschrijvers 2.350

Musici KCO 32.950

Musici gasten 29.216

Solisten 28.001

Sprekers 500

Zaalhuur 2.611

Techniek 4.810

Kosten bladmuziek 662

Transport 857

Instrumentenhuur 1.838

Overige uitvoerenden 6.889

141.349
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018/2019

€

Reis-, verblijf en transportkosten

Reiskosten 3.530

Verblijfskosten 2.700

6.230

Catering

Catering 18.295

Publiciteit/PR

Coördinatie PR en Marketing 11.932

Advertentiekosten 651

Foto en Film 5.081

Websites 3.690

21.354

Fondsenwerving/Aquisitie

Relatiebeheer en fondsenwerving 2.866

Drukkosten en kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 214

Ontwerp 2.175

Druk en distributie 422

2.811

Algemene kosten

Accountantskosten 3.360

Administratiekosten 578

Zakelijke leiding 7.250

Bestuursverzekering 302

Bankkosten 405

11.895
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