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Aan de directie van:

 

Stichting Papageno Zomerconcert

Naarderstraat 77

1251 BG  Laren

Bussum, 23 oktober 2020

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Papageno Zomerconcert

te Laren samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid

en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de

huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van

financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen

resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan

een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen

inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2.

 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen

zijn wij steeds gaarne bereid.

 

Hoogachtend,

Ligterink & De Wit
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Algemeen

De stichting is per 23 maart 2016 van naam gewijzigd in Stichting Papageno Zomerconcert. 

De stichting organiseert jaarlijks een hoogwaardig openluchtconcert met klassieke muziek, uitgevoerd door goede musici

teneinde fondsen te werven ten behoeve van de Stichting Papageno en door Lions Crailo aan te wijzen goede doelen. Het 

bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden met elk een specifieke taak. Daarnaast hebben zij affiniteit met de goede

doelen en/of hoogwaardige klassieke muziek. Eén bestuurslid heeft namens de Stichting Papageno zitting in het bestuur.

De overige bestuursleden zijn lid van Lions Club Crailo.

Met onder meer muziektherapie helpt Stichting Papageno autistische kinderen uit hun isolement. De therapie stimuleert

hun sociale vaardigheden en helpt ze zich te uiten. Stichting Papageno organiseert daarnaast regelmatig ontmoetingen

voor lotgenoten en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek.

In 2015 is het Papageno Huis door Koningin Máxima officieel geopend. In dit huis leren jongvolwassenen met autisme

zelfstandig te wonen en doen ze mee aan dagbesteding- en werkervaringprogramma’s. Kunst en cultuur spelen daarbij

een grote rol, maar er is ook ruimte voor sport en spel.

Lions Club Crailo heeft zich voor vele goede doelen ingezet en is betrokken bij een aantal evenementen waaronder het

IMC Basis programma op De Dubbeldekker.

IMC Weekendschool heeft een programma ontwikkeld dat het reguliere onderwijsaanbod aanvult en de focus op

schoolvakken verlegt naar toekomstperspectieven, niet-cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling:

IMC Basis.

In dit programma krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 in het reguliere onderwijs les  van enthousiaste gastdocenten

uit allerlei vakgebieden: van advocaten en artsen tot kunstenaars en architecten. Zo maken ze kennis met de

maatschappij en leren ze vele vaardigheden.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit : 

Heer A. Oostvogel, voorzitter 

Heer N. Rauwenhoff, penningmeester 

Mevr. C. Kuysters, secretaris. 

Heer J. den Brave, publiciteit en communicatie

Heer O. Appeldoorn, bestuurslid

Ondertekening van de jaarrekening,

Laren, ........................ 2020
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Jaarrekening 2019
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Balans per 31 december 2019

     

ACTIVA

Financiële vaste activa

Overige langlopende vorderingen 600  500  

 600  500

Liquide middelen

Rekening courant bank 11.074  9.735  

 11.074  9.735

  11.674  10.235

31 dec 201831 dec 2019
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Balans per 31 december 2019

     

31 dec 201831 dec 2019

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 9.586 10.235

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.088  0  

 2.088  0

  11.674  10.235
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Resultatenrekening over 2019
 

 

 

Opbrengsten 42.845 47.447

Overige bedrijfskosten

Caterer 2.141  1.745  

Muziek 14.902  13.072  

Tenten en tribune 14.594  14.083  

Algemene kosten 5.403  4.801  

Goede doel 6.000  13.000  

Totaal kosten  43.040  46.701

Bedrijfsresultaat  -195  746

Financiële baten & lasten -454  -437

    

Resultaat voor belastingen  -649  309

    

    

2019 2018
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Kasstroom over 2019
 

 

 

Bedrijfsresultaat  -195

Aanpassingen voor:   

Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 0

Mutatie voorzieningen 0

0

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen 0

Mutatie voorraden en onderhanden werk 0

Mutatie operationele schulden 2.088

  2.088

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  1.893

Ontvangen/betaalde rentes -454  

Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten 0  

Waardeverandering vordering vaste activa 0

Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0  

Betaalde winstbelasting 0  

Mutatie deelnemingen 0

Mutatie aandeel derden 0

Mutatie for 0

Overige baten/lasten 0  

  -454

Kasstroom uit operationele activiteiten  1.439

   

(Des)investeringen in immateriele vaste activa 0  

(Des)investeringen in materiele vaste activa 0  

(Des)investeringen in financiele vaste activa -100  

Waarvan afschrijvingen 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -100

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  

Mutatie vermogencomponenten 0  

Mutatie langlopende schulden 0  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0

  

Netto kasstroom 1.339

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  

Mutatie geldmiddelen  1.339

2019
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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 de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De  overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk

geachte voorzieningen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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 worden aan dezelfde periode toegerekend.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

 

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Overige langlopende vorderingen

Waarborgsommen 600

600

31 dec 2019 31 dec 2018

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Rekening courant bank   

Rabobank 11.074 9.735

11.074 9.735

Eigen vermogen

Algemene reserve 10.235 9.926

Resultaat boekjaar -649 309

9.586 10.235

Kortlopende schulden

31 dec 2019 31 dec 2018

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Handelscrediteuren 2.088 0

2.088 0
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Toelichting op de resultatenrekening over 2019

   

2019 2018

Opbrengsten   

Kaartverkoop 20.346 22.703

Adverteerders 8.515 5.656

Weldoeners 150 68

Sponsors 12.100 17.545

Catering 2.293 2.367

BTW 2018 0 -892

BTW 2019 -559 0

 42.845 47.447

Caterer

Materialen 863 736

Drank & eten 1.278 1.009

2.141 1.745

Muziek

Overig 910 941

Techniek 4.356 6.359

Orkest/solisten 9.636 5.772

14.902 13.072

Tenten en tribune

Tribune 4.417 4.225

Overig 1.599 1.153

Tenten 8.578 8.705

14.594 14.083

Algemene kosten

Onkosten 512 1.023

Tickets 1.158 1.151

Promotie 2.171 842

Verzekeringen 137 449

Vergunningen & Secretariaat 1.425 1.336

5.403 4.801

Goede doel

Stichtng Papageno 3.000 6.500

Stichting Lions Crailo 3.000 6.500

6.000 13.000

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 454 437

454 437
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