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               Stichting Kamerorkest van het Noorden

               Teodora Nedyalkova

               Concordiastraat 64a

               9741 BH  GRONINGEN

Referentie:                 Groningen, 08-07-2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte Mevrouw Nedyalkova,

1.1  Verantwoording

Hiermeee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

stichting.

- het samenwerken met professionele- en met amateurkoren

Groningen, 8-7-2018

E de Jong

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

- 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 2018 van uw

stichting opgesteld. Deze jaarrekening bevat de balans per 31 december 2018 en de winst- en

verliesrekening over 2018. 

- 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

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.

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

amateur orkesten en -ensembles, als met professionele als amateur musici
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 24.769 100,0% 13.207 100,0%

Activiteitenlasten 21.293 86,0% 10.488 79,4%

Bruto exploitatieresultaat 3.476 14,0% 2.719 20,6%

Overige personeelskosten 649 2,6% 12 0,1%

Verkoopkosten 2.281 9,2% -240 -1,8%

Kantoorkosten 68 0,3% 7 0,1%

Algemene kosten 1.738 7,0% 147 1,1%

Beheerslasten 4.736 19,1% -74 -0,5%

Exploitatieresultaat -1.260 -5,1% 2.793 21,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -146 -0,6% -45 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -146 -0,6% -45 -0,3%

Resultaat -1.406 -5,7% 2.748 20,8%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 11.562

11.562

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Activiteitenlasten 10.805

Overige personeelskosten 637

Verkoopkosten 2.521

Kantoorkosten 61

Algemene kosten 1.591

Rentelasten en soortgelijke kosten 101

15.716

Daling resultaat 4.154

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 4.154. De ontwikkeling van het resultaat 2018

ten opzichte van 2017 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.

20172018
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 255 572

Liquide middelen 4.882 9.442

Liquiditeitssaldo 5.137 10.014

Af: kortlopende schulden 282 3.753

Werkkapitaal 4.855 6.261

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 4.855 6.261

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 4.855 6.261

4.855 6.261

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 2018 ten opzichte van 31 december 2017

gedaald met € 1.406.

31 december 201731 december 2018
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 255 572

255 572

Liquide middelen 4.882 9.442

Totaal activazijde 5.137 10.014

Groningen, 8-7-2018

Stichting Kamerorkest van het Noorden

Teodora Nedyalkova Guillem Cabré Salage

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 4.855 6.261

4.855         6.261         

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 212 3.355

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 328

Overige schulden 70 70

282 3.753

Totaal passivazijde 5.137 10.014

Groningen, 8-7-2018

Stichting Kamerorkest van het Noorden

Teodora Nedyalkova Guillem Cabré Salage

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen

2.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 Begroting

 2018

2017

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 12.019 - 12.100

Giften en baten uit fondsenwerving 12.750 - 1.107

Baten 24.769 - 13.207

Inkoopwaarde geleverde producten 21.293 - 10.488

Activiteitenlasten 21.293 - 10.488

Bruto exploitatieresultaat 3.476 - 2.719

Overige personeelskosten 649 - 12

Verkoopkosten 2.281 - -240

Kantoorkosten 68 - 7

Algemene kosten 1.738 - 147

Beheerslasten 4.736 - -74

Exploitatieresultaat -1.260 - 2.793

Rentelasten en soortgelijke kosten -146 - -45

Som der financiële baten en lasten -146 - -45

Resultaat -1.406 - 2.748

Resultaat -1.406 - 2.748

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -1.406 - 2.748

-1.406 - 2.748

Groningen, 8-7-2018

Stichting Kamerorkest van het Noorden

Teodora Nedyalkova Guillem Cabré Salage
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen

2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -1.260

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen (excl. vennootschapsbelasting) 326

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en 

vennootschapsbelasting) -3.143

-2.817

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -4.077

Rentelasten en soortgelijke kosten -146

Belastingen -337

-483

Kasstroom uit operationele activiteiten -4.560

Mutatie geldmiddelen -4.560

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 9.442

Mutatie geldmiddelen -4.560

Stand per 31 december 4.882

2018
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

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

Stichting Kamerorkest van het Noorden 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.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

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 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 posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

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.
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

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.

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.

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.

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.

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.

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

hebben.

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.
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

Dividenden

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Activeren van rentelasten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

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. 

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 9 -

Omzetbelasting 246 572

255 572

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 9 -

Omzetbelasting
Omzetbelasting 118 -

Omzetbelasting suppletie 128 572

246 572

Liquide middelen

Rekening courant bank 4.882 9.442
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 6.261 3.513

Bestemming resultaat boekjaar -1.406 2.748

Stand per 31 december 4.855 6.261

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 212 3.355

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting - 328

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting - 328

Overige schulden

Oprichtingskapitaal 70 70

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 0.
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Inkomsten uit concerten 11.619 - 12.100

Inkomsten onbelast 400 - -

12.019 - 12.100

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 12.750 - 1.107

Inkoopwaarde geleverde producten

Inhuur muziekanten 7.229 - 10.459

Reclames en advertenties binnen EU 63 - 29

Loon artiesten 14.001 - -

21.293 - 10.488

Overige personeelskosten

Lunchkosten en verteringen 649 - 12

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 150 - 102

Representatiekosten 134 - -

Reis- en verblijfkosten 1.251 - -1.151

Overige verkoopkosten 746 - 809

2.281 - -240

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 60 - -

Portokosten 8 - 7

68 - 7

Algemene kosten

Administratiekosten 1.640 - 138

Algemene kosten 65 - -

Betalingsverschil -15 - -

Kredietbeperkint inkopen - - 9

Boetes 48 - -

1.738 - 147

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 145 - 45

Rentelast fiscus 1 - -

146 - 45
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Stichting Kamerorkest van het Noorden te Groningen  

3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2018 € €

BTW nummer: NL856305078B01

Omzet
Omzet laag 1b 11.619 697

Inkoop vanuit het buitenland
Inkoop van binnen de EU 4b 152 31

Verschuldigde omzetbelasting 728

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 1.527

Herziening omzetbelasting 5b 75

Inkoop van binnen de EU 5b 31

1.633

Te ontvangen omzetbelasting 5g -905

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal -139

2e kwartaal 533

3e kwartaal -520

4e kwartaal -651

-777

Suppletie omzetbelasting 2018 -128

31-12-2018

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting -118

Omzetbelasting suppletie -128

-246

2018
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