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Jaarrekening 2013 

Wassenaar, 31 maart 2014 
Ref: 495J13/CT 

Geacht bestuur, 

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening over 2013 van uw stichting. 
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HOOFDSTUK 1. OPDRACHT 

Opdracht 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2013 van Stichting Live Music Now te 
Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust 
bij u. 

Werkzaamheden 
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het 
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeen - 
stemming met van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. 

De balans sluit met een totaaltelling van € 29.416 en de resultatenrekening sluit met een positief 
resultaat van € 7.407 (2012 € 5.388). 

HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN 

2.1 Naam/Vestigingsplaats 

De stichting draagt de naam Stichting Live Music Now en is opgericht per 29 januari 2010. 
Zij is gevestigd te Bussum. 

2.2 Doel 

De stichting heeft ten doel: 

a. het bevorderen, verzorgen en (laten)uitvoeren van muzikale activiteiten voor bewoners 
van (psychiatrische) ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, 
jeugdinstellingen, penitentiaire instellingen, revalidatiecentra, hospitia, scholen en/of 
andere instellingen, zoals instellingen in de zorg- en welzijnssector; 

b. het ondersteunen en stimuleren van musici door hen, al dan niet tegen een vergoeding, in 
de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan muzikale activiteiten; 

c. het doen van uitkeringen aan culturele, kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, 
wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen zoals bedoeld in artikel 
6:33 Wet inkomstenbelasting 2001(dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling) 
en eventueel nader door de belastingdienst te stellen voorwaarden. 
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2.3 Vermogen  

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen 
door erfstelling verkregen wordt, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen 
worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, alsmede andere baten. 

2.4 Overige informatie 

Op 29 januari 2010 werd voor notariskantoor mr. Frank Jan Oranje te 's-Gravenhage 
de stichting opgericht. 

De stichting is onder nummer 34378867 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam. 

De stichting Live Music Now is aangemerkt als Culturele ANBI. 

Waarderingsgrondslagen 

1. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
2. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen donaties en kosten. 

De bedragen in deze rapportage zijn afgerond op hele euro's. 
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Stichting Live Music Now 

Vlottende activa 

31 december 2013 

A. BALANS PER 

31 december 2012 

Overlopende activa 3.598  5.199  

Liquide middelen 

Rabobank .503 818 3.636 
Rabobank spaarrekening .978 - 	25.000 12.500 

€ 	25.818  € 	16.136  

29.416 	 21.335 

29.416 	 € 	21.335 
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31 DECEMBER 2013 

31 december 2013 31 december 2012 

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal € 	7.405 € 	2.187 
Continuïteitsreserve 9.404 9.234 
Resultaat lopend boekjaar 7.407 5.388 

€ 	24.716 € 	16.809 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 5.200 4.526 

€ 	29.416 € 	21.335 
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Stichting Live Music Now 

B. RESULTATENREKENING OVER 2013 

2013 2012 

Ontvangen donaties € 	26.215 € 	23.840 

Kosten 

Kosten musici € 	16.681 € 	16.385 
Algemene kosten 2.133 2.083 

18.814 18.468 

€ 	7.401 € 	5.372 
Af: 	Financieringskosten -/- 	6 -/- 	16 

Resultaat € 	7.407 € 	5.388 
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C. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

Overlopende activa 	 € 	3.598 

 

Nog te ontvangen toegezegde donaties 
Nog te ontvangen rente spaarrekening 

  

€ 3.400 
- 198 

€ 3.598 

€ 	2.187 
5.388  

€ 	7.575 
170  

€ 7.405  

€ 9.234 
170  

€ 	9.404  

€ 	5.388 
10.907  

€ 	16,295 
5.388  

€ 10.907  

 

Stichtingskapitaal 
	

€ 	7.405 

 

 

Stand 1 januari 
Bij: Resultaat 2012 

Naar Continuïteitsreserve 

Stand 31 december 

  

 

Continuïteitsreserve 	 € 	9.404 

 

 

Stand 1 januari 
Bij: Mutatie 2013 

Stand 31 december 

  

 

De continuïteitsreserve is gevormd om de kosten te dekken voor de korte termijn. 
De reserve is gebaseerd op 50% van de exploitatiekosten. 

 

Resultaat lopend boekjaar 	 € 	10.907 

  

Stand 1 januari 
Bij: Resultaat 2013 

Af: Resultaat 2012 

Stand 31 december 

  

Overlopende passiva 	 € 	5.200 

Vooruit ontvangen donatie 	 € 	3.500 
Accountantskosten 	 775 
Nog te betalen kosten musici 	 874 
Nog te betalen bankkosten 	 - 	51  

5.200 
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D. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013 

Ontvangen donaties 

2013 2012 

€ 	26.215 

Donaties fondsen € 	22.750 € 	21.000 
Donaties particulieren 3.165 - 	2.840 
Donaties instellingen 300 - 	0 

€ 	26.215 € 	23.840 

In het jaar 2013 zijn 51 concerten gegeven tegen 46 concerten in 2012 

De kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Algemene kosten 2.133 

Contributies/abonnementen € 0 € 	35 
Accountantskosten 774 - 	787 
Verzekeringen 272 247 
Reclamekosten 0 423 
Representatie- en reiskosten 915 509 
Overige algemene kosten 172 82 

2.133 € 	2.083 

Financieringskosten €-/- 6 

Bankrente en -kosten 192 € 	183 
Ontvangen rente spaarrekening -/- 198 -/- 	199 

€-/- 6 €-/- 	16 

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, echter gaarne tot nadere informatie 
bereid, tekenen wij, 

hoogachtend, 

MAATSCHAP REMMERSWAAL 

A.M. Remmerswaal 
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