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Stichting Inspire2liveMusic

T.a.v. het bestuur

Aert van Nesstraat 6

3342 CA  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Referentie:                 Hendrik-Ido-Ambacht, 1 augustus 2018

Betreft:      jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

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

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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 2017 van Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-

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

verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Overig

Overig

De stichting is door de Belastingdienst gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De stichting verkrijgt haar middelen onder meer uit het geven van concerten, verkoop van producten,

bijdragen, giften en donaties.

De directie wordt gevoerd door:

Blijkens de akte d.d. 28 maart 2011 werd de stichting Stichting Inspire2liveMusic per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52370437.

De doelstelling van Stichting Inspire2liveMusic wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

a) Het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten, die een maatschappelijk, sociaal,

charitatief of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;

b) Het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van genezing,

gezondheid en welzijn van mensen, die lijden of hebben geleden aan een vorm van kanker in het bijzonder.

- Het bestuur
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

1.3  Meerjarenoverzicht

2017 2016 2015

€ € €

Baten 183.376 197.820 144.538

Kosten t.b.v. realisatie baten 177.974 201.001 140.071

Bruto bedrijfsresultaat 5.402 -3.181 4.467

Kantoorkosten 675 686 349

Algemene kosten 3.673 880 2.308

Som der bedrijfskosten 4.348 1.566 2.657

Bedrijfsresultaat 1.054 -4.747 1.810

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 36 88

Rentelasten en soortgelijke kosten -861 -871 -967

Som der financiële baten en lasten -861 -835 -879

Resultaat 193 -5.582 931

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

 - 5 -



 

Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden 464 1.386

Liquide middelen 63.485 38.349

Totaal vlottende activa 63.949 39.735

Af: kortlopende schulden 63.631 39.610

Werkkapitaal 318 125

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 318 125

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 318 125

318 125

Hoogachtend,

Tiemens Financiële Administraties

R.B. Tiemens

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn en zijn tot het verstrekken van verdere toelichting gaarne

bereid.

31 december 201631 december 2017

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016

gestegen met € 193.
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 

Gereed product en handelsgoederen 464 1.386

464 1.386

Liquide middelen 63.485 38.349

Totaal activazijde 63.949 39.735

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 318 125

318 125

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 63.631 39.610

63.631 39.610

Totaal passivazijde 63.949 39.735

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ € € €

Baten 183.376 197.820

Kosten t.b.v. realisatie baten 177.974 201.001

Bruto bedrijfsresultaat 5.402 -3.181

Kantoorkosten 675 686

Algemene kosten 3.673 880

Som der bedrijfskosten 4.348 1.566

Bedrijfsresultaat 1.054 -4.747

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 36

Rentelasten en soortgelijke kosten -861 -871

Som der financiële baten en lasten -861 -835

Resultaat 193 -5.582

2017 2016
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Onderneming

Activiteiten

Schattingen

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Liquide middelen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de staat van baten en lasten.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, dan wel lagere marktwaarde, onder

aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen

en kasmiddelen.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Stichting Inspire2liveMusic, statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, bestaan

voornamelijk uit:

Stichting Inspire2liveMusic, statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 52370437.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Aert van Nesstraat 6 te Hendrik-Ido-Ambacht.

a) Het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten, die een maatschappelijk, sociaal,

charitatief of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;

b) Het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van genezing,

gezondheid en welzijn van mensen, die lijden of hebben geleden aan een vorm van kanker in het bijzonder.
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

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.

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

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

activa opgenomen effecten.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van

de voorraden.

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.

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.
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Voorraad wijn, CD’s etc 464 1.386

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 11.130 3.363

Rabobank rekening-courant 22.977 1.802

Rabobank spaarrekening 47.665 32.786

Kas 713 398

Kruisposten -19.000 -

63.485 38.349
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES

2017 2016

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 125 5.707

Resultaat boekjaar 193 -5.582

Stand per 31 december 318 125

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overlopende passiva

Contributies 900 270

Afdracht goede doelen en vooruitontvangen bijdragen 62.031 38.000

Administratiekosten 500 500

Bankrente en –kosten 200 164

Overige - 676

63.631 39.610
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Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-Ambacht

2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Baten

Baten uit  fondsenwerving 160.866 176.683

Contributies koor 22.510 21.137

183.376 197.820

Kosten t.b.v. realisatie baten

Afdracht goede doelen 113.596 120.250

Inkoop producten, kosten concerten 57.578 74.351

Onkostenvergoeding dirigent 5.600 5.200

Vergoeding zangcoach 1.200 1.200

177.974 201.001

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 448 626

Kosten automatisering 152 -

Vakliteratuur - 60

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 75 -

675 686

Algemene kosten

Administratiekosten 575 514

Kleding koor 2.771 -

Overige algemene kosten 327 366

3.673 880

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten spaarrekening - 36

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast rekening courant banken 861 871

Hendrik-Ido-Ambacht, 1 augustus 2018

Stichting Inspire2liveMusic

Het bestuur
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