jaarrekening 2019

Postbus 19232 • 3501 DE Utrecht
RSIN/ fiscaal nummer: 804135034
KvK-nummer: 41182407
Bankrekening: NL82RABO3461796271

toelichting op de jaarrekening
Algemene toelichting
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het muzikale en culturele leven in de stad Utrecht
en in het gebied dat onder de culturele uitstraling van de stad Utrecht valt, uitgaande van
TivoliVredenburg, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft fiscaal de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is opgenomen
in het ANBI Register van de belastingdienst onder RSIN 804135034.
De Stichting is statutair gevestigd aan de Vredenburgkade 11, 3511WC te Utrecht en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 41182407.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek
2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 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 hetvoorgaande jaar.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Opbrengstverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit sponsorgelden en donaties. Sponsorgelden en donaties
worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarvoor deze zijn
toegezegd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de
stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten, rentelasten en banktransactiekosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.
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jaarrekening 2019
Balans

in €
noot

31 december 2019

31 december 2018

Activa
Vorderingen

1

61.059

399

Liquide middelen

2

5.668

2.629

66.727

3.028

Totaal Activa
Passiva
Algemene reserve

3

2.274

983

Resultaat boekjaar

3

8.611

1.291

Kortlopende schulden

4

55.841

754

66.727

3.028

Totaal Passiva

Staat van baten en lasten

in €
31 december 2019

31 december 2018

Baten van particulieren

118.751

110.604

Baten van verbonden organisaties

4.059

Baten

Baten van andere organisaties en fondsen

55.000

Rentebaten
Som der baten

0

1

177.810

110.605

119.000

109.000

Lasten
Besteed aan doelstellingen
* Educatieve en participerende projecten

17.991

13.560

* Internationale Topprogrammering

43.062

41.643

* Jong Talent Programma

38.889

36.223

* Innovatieve projecten

14.058

12.574

* Renovatie en aankleding foyers Grote Zaal

5.000

5.000

Donatiebijdrage Rabobank

50.000

Kosten beheer en administratie

199

314

Som der lasten

169.199

109.314

Som der baten en lasten

8.611

1.291
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toelichting op de balans
1. Vorderingen
2019

2018

Nog te ontvangen particulieren

7.000

399

Nog te ontvangen verbonden organisaties

4.059

De vorderingen zijn als volgt gespecificeerd

Nog te ontvangen andere organisaties en fondsen

50.000
61.059

399

Alle vorderingen zijn kortlopende vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar.

2. Bank
2019

2018

5.668

2.629

Totaal

Algemene
reserve

2.274

2.274

De liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd
Bank

3. Eigen Vermogen
Resultaat
boekjaar

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd
Balans per 1 januari 2019
Resultaat boekjaar

8.611

Balans per 31 december 2019

8.611

10.885

2.274

2019

2018

55.000

738

841

16

55.841

754

Het resultaat 2019 komt ten gunste aan de algemene reserve.

4. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd
Nog te betalen donaties aan TivoliVredenburg
Overige kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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8.611

overige gegevens
Gezien de kwalificatie van de stichting als kleine rechtspersoon is op grond van art.2:396.7 BW
de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant;
dientengevolge ontbreekt een controleverklaring.
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