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Stichting Inspire2liveMusic

T.a.v. het bestuur

Merelstraat 36

3334 AA  ZWIJNDRECHT

Hendrik-Ido-Ambacht, 4 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

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 2020 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 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Overig

Overig

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 134.979 100,0% 288.158 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 121.452 90,0% 284.785 98,8%

Bruto bedrijfsresultaat 13.527 10,0% 3.373 1,2%

Kantoorkosten 737 0,6% 582 0,2%

Algemene kosten 1.089 0,8% 1.471 0,5%

Som der kosten 1.826 1,4% 2.053 0,7%

Bedrijfsresultaat 11.701 8,6% 1.320 0,5%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3 0,0% 2 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -654 -0,5% -621 -0,2%

Som der financiële baten en lasten -651 -0,5% -619 -0,2%

Resultaat 11.050 8,1% 701 0,3%

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

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2019

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

bijdragen, giften en donaties.

- Het bestuur

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.

2020
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet 163.333

Algemene kosten 382

163.716

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Omzet 153.179

Stijging van:
Kantoorkosten 155

Rentelasten en soortgelijke kosten 33

153.367

Stijging resultaat 10.349

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 10.349. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

1.4  Meerjarenoverzicht

2020 2019 2018

€ € €

Netto-omzet 134.979 288.158 244.015

Inkoopwaarde van de omzet 121.452 284.785 242.180

Bruto bedrijfsresultaat 13.527 3.373 1.835

Kantoorkosten 737 582 193

Algemene kosten 1.089 1.471 830

Som der kosten 1.826 2.053 1.023

Bedrijfsresultaat 11.701 1.320 812

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3 2 5

Rentelasten en soortgelijke kosten -654 -621 -672

Som der financiële baten en lasten -651 -619 -667

Resultaat 11.050 701 145

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden 897 1.028

Vorderingen 35 -

Liquide middelen 12.734 29.773

Totaal vlottende activa 13.666 30.801

Af: kortlopende schulden 1.452 29.637

Werkkapitaal 12.214 1.164

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 12.214 1.164

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 12.214 1.164

12.214 1.164

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 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gestegen met € 11.050.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 
Gereed product en handelsgoederen 897 1.028

897 1.028

Vorderingen 
Overlopende activa 35 -

35 -

Liquide middelen 12.734 29.773

Totaal activazijde 13.666 30.801

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 12.214 1.164

12.214 1.164

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 1.452 29.637

1.452 29.637

Totaal passivazijde 13.666 30.801

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Netto-omzet 134.979 288.158

Inkoopwaarde van de omzet 121.452 284.785

Bruto bedrijfsresultaat 13.527 3.373

Kantoorkosten 737 582

Algemene kosten 1.089 1.471

Som der kosten 1.826 2.053

Bedrijfsresultaat 11.701 1.320

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3 2

Rentelasten en soortgelijke kosten -654 -621

Som der financiële baten en lasten -651 -619

Resultaat 11.050 701

2020 2019
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

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

voornamelijk uit:

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.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Merelstraat 36 te Zwijndrecht.

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

Koophandel onder dossiernummer 52370437.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Inspire2liveMusic zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in

de jaarrekening opgenomen bedragen. 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.

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 gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-

methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of

vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat

te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de

productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de

onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij

de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

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. 
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

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.

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.

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.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

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.

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, de onder de vlottende

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

afdekkingsinstrument.

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

hebben.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Voorraad wijn, CD’s etc 897 1.028

Vorderingen

Overlopende activa

Overig 35 -

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 5.985 9.483

Rabobank rekening-courant 4.700 16.252

Rabobank spaarrekening 45 3.042

Kas 2.004 996

12.734 29.773
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES

2020 2019

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 1.164 463

Resultaat boekjaar 11.050 701

Stand per 31 december 12.214 1.164

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overlopende passiva

Contributies 517 2.047

Afdracht goede doelen en vooruitontvangen bijdragen 400 27.000

Administratiekosten 500 500

Bankrente en –kosten 35 90

1.452 29.637
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Netto-omzet

Baten uit  fondsenwerving 106.590 263.800

Contributies koor 28.389 24.358

134.979 288.158

Inkoopwaarde van de omzet

Afdracht goede doelen 76.600 226.100

Inkoop producten, kosten concerten 38.012 49.963

Onkostenvergoeding dirigent 6.540 7.522

Vergoeding zangcoach 300 1.200

121.452 284.785

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 737 227

Kosten automatisering - 167

Contributies en abonnementen - 68

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris - 120

737 582

Algemene kosten

Administratiekosten 454 544

Overige algemene kosten 635 927

1.089 1.471
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten spaarrekening 3 2

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast rekening courant banken 654 621

Gebeurtenissen na balansdatum

Zwijndrecht, 

Stichting Inspire2liveMusic

Het bestuur

De coronacrisis zal ook in 2021 gevolgen hebben voor de stichting. De (dagelijks wijzigende) effecten

daarvan zijn, tezamen met de effecten van specifieke noodmaatregelen van overheidswege op de entiteit,

niet eenduidig aan te geven. De opbrengsten ten bate van goede doelen zullen ook in 2021, vanwege het

uitblijven van de mogelijkheid om concerten en activiteiten te organiseren, aanzienlijk lager uitvallen.

Wel verwachten we, dat de stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten.
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