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Wijzend 48 S 
1862 HJ Bergen 

  
  

  
  
Haarlem 29 juni 2020,  
  
  
  
Geacht bestuur, 
  
  
Hiermee presenteer ik u de jaarrekening 2019, bestaande uit de balans per 
31.12.2019, de resultatenrekening over 2019 en een toelichting op beide. 
  
  
  
Samenstellingsverklaring 
  
1             Opdracht 
  
Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening van uw onderneming 
samengesteld. De samenstelling is gedaan op basis van de door u verstrekte 
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die 
gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. 
  
  
2             Werkzaamheden 
  
De werkzaamheden van mijn kantoor bestonden, overeenkomstig in 
Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen, met betrekking tot 
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, 
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. 
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij 
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van die 
jaarrekening die aan een accountants- of beoordelingsverklaring kan worden 
ontleend. 
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3             Bevestiging 
  
Op basis van de aan mijn kantoor verstrekte gegevens, heb ik de 
jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. 
  
In het boekjaar 2019 werd een voordelig resultaat behaald van € 10.746. 
(2018: nadelig resultaat € 2.669). 
  
Ik ben graag bereid om vragen naar aanleiding van dit rapport te 
beantwoorden. 
  
  
Met vriendelijke groet, 

   
 

Casper Gorgels 
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Algemeen 

Waar in dit rapport wordt gesproken over Kindermuziek, wordt voluit bedoeld 
de Stichting Kindermuziek Nederland. De stichting is gevestigd sinds 2017 
 

Bedrijfsuitoefening 

De stichting heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van 
professionele muziek met kwaliteit voor de jeugd. 
 
Kamer van Koophandel 
Kindermuziek is als stichting ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 68165455.  
 
Personeel 
Per aanvang en per ultimo boekjaar waren er twee personeelsleden in vaste 
dienst.  
  
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING  
  
Jaarrekening  
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de onderstaande 
algemene grondslagen inzake waardering en resultaatbepaling.  
 

Activa en Passiva 

 De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 
vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting 
anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. 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.  
 

Vergelijkende cijfers  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische 
levensduur. 
  
Vorderingen  
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder 
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.  
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Algemeen resultaat 

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van 
de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De 
resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn.  
 

Netto-omzet  
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte 
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder 
aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de ontvangen 
subsidies.  
 

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

Afschrijvingen  
Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met 
inachtneming van de geschatte levensduur van de betreffende activa. 
 
       
 
 



Balans per einde boekjaar 2019 2018

Activa

vlottende middelen 5.555 6.192

liquide middelen 5.784 499

11.339 6.691

Passiva

kapitaal 10.708 -38

kortlopende verplichtingen 631 6.729

11.339 6.691

Resultatenrekening over 2019 2018

opbrengsten 137.725 160.822

directe kosten 84.023 94.437

bruto bedrijfsresultaat 53.702 66.385

algemene kosten 8.556 6.265

personeelskosten 31.280 59.409

huisvestingskosten 3.120 3.380

42.956 69.054

resultaat boekjaar 10.746 -2.669
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Toelichtingen

2019 2018

Vlottende middelen

debiteuren 538 2.833

nog te ontvangen subsidies 3.200 3.200

nog te ontvangen overig 0 159

nog te ontvangen H. Link 479 0

omzetbelasting 1.338 0

5.555 6.192

Liquide middelen

kas 170 0

bank 5.614 499

5.784 499
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2019 2018

Kapitaal

stand op 01 januari -38 2.631

resultaat boekjaar 10.746 -2.669

stand op 31 december 10.708 -38

Kortlopende verplichtingen

crediteuren 131 1.759

te betalen netto salaris 0 62

reservering vakantiegeld 0 1.904

loonheffing 0 877

te betalen pensioenpremie 0 15

omzet belasting 0 12

lening Link, H. 0 1.600

nog te betalen kosten 500 500

631 6.729
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2019 2018

Opbrengsten

inkmosten KMF 52.919 55.685

inkomsten SOS 20.624 23.467

inkomsten inleen personeel 11.822 17.870

inkomsten Workshop bassischool 12.370 19.797

subsidies fondsen en overheid 39.990 44.003

137.725 160.822

Directe kosten

kosten KMF 77.302 81.119

kosten SOS 4.938 10.926

kosten educatie 1.783 2.392

84.023 94.437

Algemene kosten

rente- en bankkosten 182 152

reiskosten 664 802

representatie 133 62

cursussen/seminars 95 0

administratiekosten 1.290 1.406

kantoorartikelen 33 188

lidmaatsch.,abonn.,dokumentati 587 529

reclame en advertenties 1.577 52

drukwerk 22 17

internet kosten 625 819

automatiseringskosten 1.206 1.450

verzekeringen 175 171

correctie vorderingen 953 0

overige algemene kosten 1.014 617

8.556 6.265
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2019 2018

Personeelskosten

bruto salaris 30.600 40.800

vakantietoeslag 2.448 4.739

sociale lasten 6.271 11.475

premie korting oudere werknemer -10.175 -1.775

pensioenpremie 2.136 4.170

31.280 59.409

Huisvestingskosten

huur opslag 3.120 3.380

3.120 3.380
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