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               Stichting Kamerorkest van het Noorden

               Teodora Nedyalkova

               Concordiastraat 64a

               9741 BH  GRONINGEN

Referentie:                 Groningen, 

Betreft:      jaarrekening 2017

Geachte Mevrouw Nedyalkova,

1.1  Verantwoording

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

stichting.

Groningen, 

E de Jong

Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

- Guillem Cabré Salage (penningmeester en secretaris)

- Teodora Nedyalkova (voorzitter)

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

– het deelnemen aan concerten als festivals, zowel in de regio, als in het binnen- en buitenland

- het samenwerken met professionele- en met amateurkoren

- het organiseren en verzorgen van gezamenlijke projecten en concerten met zowel professionele- als

amateur orkesten en -ensembles, als met professionele als amateur musici

- het organiseren en verzorgen van educatieve projecten, zowel op basis- als op middelbare scholen

- het organiseren van concerten, zowel in grote -als in kleinere (concert-) zalen

De activiteiten bestaan uit:

Op basis van de door u verstrekte gegevens en de administratie is de jaarrekening over 2017 van uw

stichting opgesteld. Deze jaarrekening bevat de balans per 31 december 2017 en de winst- en

verliesrekening over 2017. 

Belastingadvies Groningen

Stichting Kamerorkest van het Noorden is gevestigd in Groningen en staat bij de Kamer van Koophandel

ingeschreven onder nummer 65889126. De stichting is op 22-04-2016 begonnen met haar activiteiten.

1.2 Algemeen

Gezien de aard van de opdracht is op de jaarrekening geen accountantscontrole toegepast. Een verklaring

over de getrouwheid van de jaarrekening wordt dan ook niet gegeven.
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 13.207 100,0% 11.274 100,0%

Activiteitenlasten 10.488 79,4% 5.350 47,5%

Bruto exploitatieresultaat 2.719 20,6% 5.924 52,5%

Overige personeelskosten 12 0,1% - 0,0%

Verkoopkosten -239 -1,8% 1.541 13,7%

Kantoorkosten 7 0,1% 89 0,8%

Algemene kosten 147 1,1% 440 3,9%

Beheerslasten -73 -0,5% 2.070 18,4%

Exploitatieresultaat 2.792 21,1% 3.854 34,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -45 -0,3% -14 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -45 -0,3% -14 -0,1%

Resultaat 2.747 20,8% 3.840 34,0%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Baten 1.933

Daling van:

Verkoopkosten 1.780

Kantoorkosten 82

Algemene kosten 293

4.088

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Activiteitenlasten 5.138

Overige personeelskosten 12

Rentelasten en soortgelijke kosten 31

5.181

Daling resultaat 1.093

Overige personeelskosten 12 0,1% - 0,0%

Daling van:

Verkoopkosten 239

Overige personeelskosten 12

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald met € 1.093. De ontwikkeling van het resultaat 2017

ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20162017
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 572 627

Liquide middelen 9.442 3.326

Liquiditeitssaldo 10.014 3.953

Af: kortlopende schulden 3.425 111

Werkkapitaal 6.589 3.842

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 6.589 3.842

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 6.589 3.842

6.589 3.842

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

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

gestegen met € 2.747.

31 december 201631 december 2017
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1.5  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2017

€ €

Resultaat 2.747

Belastbaar bedrag 2017 2.747

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2016.

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt

berekend:

2017
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2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 572 627

572 627

Liquide middelen 9.442 3.326

Totaal activazijde 10.014 3.953

Groningen, 

Stichting Kamerorkest van het Noorden

Teodora Nedyalkova Guillem Cabré Salage

31 december 2017 31 december 2016
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2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 6.589 3.842

6.589         3.842         

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 3.355 41

Overige schulden 70 70

3.425 111

Totaal passivazijde 10.014 3.953

Groningen, 

Stichting Kamerorkest van het Noorden

Teodora Nedyalkova Guillem Cabré Salage

31 december 2017 31 december 2016
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2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 Begroting

 2017

2016

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 12.100 - -

Giften en baten uit fondsenwerving 1.107 - 11.274

Baten 13.207 - 11.274

Inkoopwaarde geleverde producten 10.488 - 5.350

Activiteitenlasten 10.488 - 5.350

Bruto exploitatieresultaat 2.719 - 5.924

Overige personeelskosten 12 - -

Verkoopkosten -239 - 1.541

Kantoorkosten 7 - 89

Algemene kosten 147 - 440

Beheerslasten -73 - 2.070

Exploitatieresultaat 2.792 - 3.854

Rentelasten en soortgelijke kosten -45 - -14

Som der financiële baten en lasten -45 - -14

Resultaat 2.747 - 3.840

Resultaat 2.747 - 3.840

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 2.748 - 3.842

2.748 - 3.842

Groningen, 

Stichting Kamerorkest van het Noorden

Teodora Nedyalkova Guillem Cabré Salage
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.792

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 55

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 3.314

3.369

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.161

Rentelasten en soortgelijke kosten -45

-45

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.116

Mutatie geldmiddelen 6.116

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 3.326

Mutatie geldmiddelen 6.116

Stand per 31 december 9.442

2017
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Schattingen

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

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.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

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.

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 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Stichting Kamerorkest van het Noorden, statutair gevestigd te Groningen is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 65889126.

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.

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.

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.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

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.

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.

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.

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 lasten worden 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.

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.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

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

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële

leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een

uitgave uit operationele activiteiten.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 572 627

Omzetbelasting

Omzetbelasting suppletie 572 627

Liquide middelen

Rekening courant bank 9.442 3.326
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 3.841 -

Bestemming resultaat boekjaar 2.748 3.842

Stand per 31 december 6.589 3.842

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 3.355 41

Overige schulden

Oprichtingskapitaal 70 70

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 2.747.
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 

2017

2016

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Inkomsten uit concerten 12.100 - -

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 1.107 - 11.274

Inkoopwaarde geleverde producten

Inhuur muziekanten 10.459 - 5.198

Reclames en advertenties binnen EU 29 - 152

10.488 - 5.350

Overige personeelskosten

Lunchkosten en verteringen 12 - -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 102 - 421

Reis- en verblijfkosten -1.151 - 564

Opnamekosten - - 556

Overige verkoopkosten 810 - -

-239 - 1.541

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - - 10

Portikosten 7 - 43

Internetkosten - - 36

7 - 89

Algemene kosten

Administratiekosten 138 - -

Algemene kosten - - 440

Kredietbeperkint inkopen 9 - -

147 - 440

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 45 - 14
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3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2017 € €

BTW nummer: NL856305078B01

Omzet

Omzet laag 1b 12.100 726

Inkoop vanuit het buitenland

Inkoop van binnen de EU 4b 152 31

Verschuldigde omzetbelasting 757

Voorbelasting

Voorbelasting 5b 671

Inkoop van binnen de EU 5b 31

702

Te betalen omzetbelasting 5g 55

Suppletie omzetbelasting 2017 55

31-12-2017

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting suppletie -572

2017
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