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1 . í SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Muziekids te Hilversum bestaande
uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de ven-
nootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerdejaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. ln overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het vezamelen, het
venverken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geévalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland gel-
dende Burgerlijk Wetboek (BW).
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Kamphuis & B€rghuizen Accountants I Eelastingadvise!rs B.V is gêvestigd te Hilversum en Amsterdam en ingeschreven in het handelsregaster van de Kamêr
van Koophandel en Fabrieken onder nummer 32053904.

0p onze dienstsn zijn algomene voorwaaaden van toepassing waarin onze aansprakelijkhsid wordt bepêrkt. Deze voorwaardên zijn gedeponeerd bij de Kámeí
van Koophandel en wordên u op verzoek toegezondên.
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1.2 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Muziekids bestaan voornamelijk uit:
-Het creèren van een plaats/ruimte waar de kinderen muziek kunnen beleven en/of maken;
-Het door professionele muzikanten begeleiden van dê kindefen in de ziekenhuizen bij het leren, maken
en soelen van muziek:
-Het verkr|jgen van Íinanciële middelen, die niet door de ziekenhuizen of de gezondheidszorg verstrekt
kunnen worden, door middel van glften, sponsoring en de opbrengst van (gitaar)vejlingen.

Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heer R. Vos.

Het bestuur bestaat uit:
- P.R.C. Solleveld (voorzitter);
- E.B.M.J. Blomme (penningmeester);
- R. Peereboom Voller (Secretaris)i

De Raad van Toezicht bestaat uif
- Wim Meter (grafisch ontwerper bij Studio Meter);
- Ron Peerenboom Voller (redacteur recensent bij de Telegraaf);
- Jack Gadellaa (televisie programmamaker);
- Albertus Meijer (directeur Sony BMG groep);
- Arnold Willem den Hartog AA;
- Paul Solleveld (voozitter NVPI)

-2-
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1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

Baten

Lasten muziek optredens
Brutowinst

Overige bed rijfslasten
Som der bedriifslasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Belastingen

Resultaatanalyse

Resultaatverhogend
Hogere brutowinst

Resultaatverlagend
Hogere overige bed rijfslasten
Lagere financiële baten en lasten

Verbetering netto resultaat

2014 2013 Mutatie

-€%€oÁ€%99.370 100,0 12.077 100,0 87.293 722,8

-55.032 -55.4 -1.762 -14.6 -53.?!9 -3.023,3

44.338 44,6 10.315 85,4 34.023 329,8

44.066 44.4 10.107 83,7 39 999 336,0

--44060 -l/A--l9lu-----s3J---33s59 
336,0

272 0,2 208 1,7 64 30'8

-272 -0,3 -208 -1.7 -64 -30'8

2014
€

34.023

33.959
64

€

34.023

34.023

-----'----------
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1.4 FINANCIËLE POSITIE
f,rt\r\ 

Ter verkrrjging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de

navolgende ovezichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een

opstelling van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2014 31:12-2013

Passiva
Kortlopende schulden -------19542 ---100O--2J05 ---1000

Analyse van de financiële Positie

31-12-2014 31-12-2013
€€

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd oP lange termijn

Financiering

€Yo€o/o

19.502 99,8 2.765 100,0

40 0.2 -

-------19'542---Í0-0--------2J65 ---1000

'19.502 2.765
4s-

19.542 2.765
-19.542 -2.765

-4-



f , 1.5 FISCALE POSITIEl\
Algemêen

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd



Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport van 2 juli 2015

Stichting Muziekids, Hilversum

K
B 2.í BALANS PER 31 DECEMBER 20í4

(n a voorste I re su lta afu e d el i ng)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Rekening-courant directie 1

Overige vorderingen en overlopende 2
activa

Liquide middelen

31 december2014 31 december2013

2

19.500

2.765

19.502

4Q

2.765

19.542 2.765

-6- Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport van 2 juli 2015

Stichting Muziekids, Hilversum
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PASSIVA

KoÉlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten
Overige schulden en overlopende
passiva

31 december2014 31 december2013

4
5

o
3.393

16.149 2.703

19.542 2.765

19.542 2.765

-7- Samenstellingsverklaring aígegeven
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B 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Oí4

Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport van 2 juli 2015

Stichting Muziekids, Hilversum

20132014
€

99.370
-55.032

€

Baten 7
Lasten muziek optredens 8

Brutowinst
Overige bedrijfslasten g

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke lasten 10

Resultaat uit bed rijfsuitoefen ing vóór
belastingen

Belastingen

Netto resultaat na belastingen

12.077
-1.762

44.338
44.066

10.315
1 0.1 07

272

-272

208

-208

-8- Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport van 2luli2015

Stichting Muziekids, Hilversum

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor Íinanciêle
verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de speciÍieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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
ooÍsprong vinden voor het einde van het verslag.iaar, worden in acht genomen indien zij voor hêt opmaken
van de .iaan"ekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en flscale grondslagen. De
jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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 overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. NoodzakelÍk geachte
voozieningen 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 zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopendê schuldên

Schulden aan kredietinstellinoen

Schulden aan kredietinstellingen worden gewaaÍdeeÍd tegen de nominale waarde.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Schulden aan leveranciers en handelskÍedieten worden qewaardeerd teqen de nominale waarde.

Overlopende Dassiva

Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overiqe schulden

Overige kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGÊN VOOR DE RESULTAATBEPALING

-9- Samenstellingsverklaring afgegeven



Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport van 2 jlli 2015

Stichting Muziekids, HilveÍsum

Algemeen

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 veÍliezen die hun
ooÍsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Nètto omzet

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
belangrlke 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
kostprts van deze dlensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs omzet

De kostprls van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik en de rechtstreeks hleraan toe te rekenen kosten.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed pÍoduct en goederen in

bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijÍ en de overige
bedrijfsopbrengsten en verminderd met de kostprUs van de omzet

Overige bedrijÍskosten

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

Som der Íinanciële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden onwangen, respectieve|jk aan derden betaalde interest.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van
het boekjaar, waarbu rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de.iaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnli.ik is.

-10- Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014
b'rj het accountantsrapport van 2 juli 2015

Stichting Muziekids, Hilversum

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen > í jaar
Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan
één jaar.

31-12-2014 31-12-2013
€€

I Rekening-courant directie
Rekening-courant De heer R. de Vos 2 2.765

31-12-2014 31-12-2013
€€

19.500

31-12-2014 31-12-2013

3 Liquide middelen

ABN AMRO

2 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donaties

40

-11- Samenstellingsverklaring afgegeven
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B PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

4 Schulden aan kredietinstellingen
Banken

Banken
ABN AMRO rekening courant

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

6 Overige schulden en overlopende passiva
Leningen o/g
Nog te betalen kosten

Leningen o/g
Lening o/g

Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport van 2 juli 2015

Stichting Muziekids, Hilversum

31-12-2014 31-12-2013
€€

:

31-12-2014
€

31-12-2013
€

62

62

31-12-2014 31-12-2013
€€

3.393

31-12-2014 31-12-2013
€€

15.000
1.149 2.70;

16.149 2.703

31-12-2014 31-12-2013
€€

15.000

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen
Door Stichting Muziekids zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2018 terzake van
huur van bedrijfsruimte, waarvan de verplichtingen € 9.000 bedragen op jaarbasis.

-12- Samenstellingsverklaring afgegeven
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bij het accountants,"o#;ï:iïïïf il I I
Stichting Muziekids, Hilversum

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Oí4
2014 2013

7 Baten
Donaties
Week van de Muziekids
Guus Meeuwis Studio
AliB. Studio

I Lasten
Muziekoptredens
Week van de Muziekids
Guus Meeuwis Studio
Ali B. Studio
Rene Froger Studio

Bezoldiging bestuurders
Het bestuur en de commissarissen zijn onbezoldigd.

Gemiddeld aantal FTE's

Bij Stichting Muziekids was in 2014 geen personeel werkzaam.

9 Overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Exploitatie lasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Huisvestingskosten
Betaalde huur
Gas, water en elektra

44.066 10.107

2014 2013
€

9.000
3.600

12.600

€

34.973
8.439

41.355
14.603

€

12.077_

99.370 12.077

2014 2013

4.027
1.067

29.169
19.941

828

u:

1.70;

55.032
:

2014

1.762

2013

12.600
10.416
18.366
2.684

1.65;
7.847

605

Samenstellingsverklaring aÍgegeven



K
B

Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport van 2 juli 20lS

Stichting Muziekids, Hilversum

2014
€

2013
€

1.063

10.416 1.655

Exploitatie lasten
Overige exploitatie lasten
Vervoerskosten
Website

Kantoorlasten
Telefoon- en faxlasten
Drukwerk
Secretariële ondersteu n ing
Kleine aanschaffingen
Fotowerk

Algemene lasten
Accountantslasten
Overige algemene kosten

10 Rentelasten en soortgelijke lasten
Betaalde bankrente

Betaalde bankrente
Betaalde bankrente

Hilversum, 15 juli 2015

De heer R. de Vos
Directeur

59;

6.004
3.850

562

2014
€

3.096
2.528

12.463
179
100

2013

1.600
2.504
2.195

737
811

18.366 7.847

2014 2013

742
1.942

uo:

2.684 605

2014
€

2013

208

2014
€

2013
€

208

-14- Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014
bt het accountantsrapport van 2 juli 2015

Stichting Muziekids, Hilversum

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Mededeling omtÍent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting Muziekids binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel I Boek 2 BW)
valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden
toegevoegd.

Samenstellingsverklaring afgegeven


