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Stichting Vriendenconcerten
t.a.v. de directie
Boerhaaveplein 71
1091 DH AMSTERDAM

Referentie: 804315-16/M. Slaman MSc
Betreft: jaarrekening 2015/2016

Amsterdam, 05 juli 2016

Geachte directie,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015/2016 van uw
onderneming.
De balans per 30 juni 2016, de winst- en verliesrekening over 2015/2016 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2015/2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Vriendenconcerten te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2016 en de winst- en verliesrekening
over 2015/2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vriendenconcerten.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk
omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Freen & Co B.V.
drs. T. Lenting RB
Register Belastingadviseur
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2. JAARREKENING
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Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam
(Na resultaatbestemming)

2.1 Balans per 30 juni 2016
30 juni 2016
ACTIVA

€

30 juni 2015
€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

453

1.749
453

1.749

Liquide middelen

16.203

3.842

Totaal activazijde

16.656

5.591

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 05 juli 2016

Amsterdam,
Stichting Vriendenconcerten

M. Smit

W.H.P. Capitain

J.B. Hondeveld
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Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam
(Na resultaatbestemming)
30 juni 2016
PASSIVA

€

Eigen vermogen
Kapitaal

-6.542

30 juni 2015
€

€

€

-11.443
-6.542

Voorzieningen
Overige voorzieningen

-

-11.443

-

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

15.595
7.603

13.952
3.082

Totaal passivazijde

23.198

17.034

16.656

5.591

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 05 juli 2016

Amsterdam,
Stichting Vriendenconcerten

M. Smit

-

W.H.P. Capitain

J.B. Hondeveld
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Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam

2.2 Winst- en verliesrekening over 2015/2016
2015/2016
€

€
39.416

Baten
Activiteitenkosten
Publiciteits- en promotiekosten

18.804
8.318
27.122
12.294

Bruto bedrijfsresultaat
6.231
873
289
-

Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Kantoorkosten
Som der bedrijfskosten

7.393

4.901

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 05 juli 2016

Amsterdam,
Stichting Vriendenconcerten

M. Smit

W.H.P. Capitain

J.B. Hondeveld
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Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam

2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Onderneming
Stichting Vriendenconcerten, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 58545263.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vriendenconcerten, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen van de aandacht voor en de uitoering van klassieke muziek in de ruimste zin van het woord
voor een zo breed en divers mogelijk publiek, ook voor diegenen die er normaliter niet mee in aanraking
komen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Boerhaaveplein 71 te Amsterdam.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
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.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
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.
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Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 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.
Baten
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.
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.
Directe kosten
Onder de directe kosten 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.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam

2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
30-06-2016

30-06-2015

Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Omzetbelasting
Omzetbelasting

Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
Kas
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453

1.749

453
453

1.749
1.749

15.158
1.045
16.203

3.842
3.842

Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam

2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
30-06-2016
Kapitaal
Kapitaal

30-06-2015

-6.542

-11.443

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

VOORZIENINGEN
30-06-2016
Overige voorzieningen
Overige voorziening

30-06-2015
-

-

KORTLOPENDE SCHULDEN
30-06-2016
Overige schulden
Lening P. Smits

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten
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30-06-2015

15.595

13.952

7.603

3.082

Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2015/2016
€
Baten
Donaties/giften
Fondsen/subsidies
Kaartverkoop/recettes
Overige opbrengsten

8.688
22.890
5.738
2.100
39.416

Activiteitenkosten
Honoraria musici
Vrijwilligersvergoeding
Productie
Zaalhuur
Piano stemmen
Overige uitvoeringskosten

11.396
1.500
2.538
2.850
300
220
18.804

Publiciteits- en promotiekosten
Digitale kosten
Publiciteitsmaterialen
Overige publiciteits- en promotiekosten

1.404
5.891
1.023
8.318

Administratie- en advieskosten
Advieskosten
Reis- en verblijfkosten

6.103
128
6.231

Kantoorkosten
Representatiekosten
Telefoon
Kantoorbenodigdheden

372
82
419
873

Algemene kosten
Bankkosten en koersverschillen

289
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3. BIJLAGEN
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Stichting Vriendenconcerten
Amsterdam

3.1 Specificatie kapitaal
2015/2016
€

2014/2015
€

Stichtingskapitaal
Stand per 1 juli
Resultaat
Kapitaal per 30 juni

-11.443
4.901
-6.542
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€

€

-211
-11.232
-11.443

