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JAARREKENING 2015

Wassenaar, 2 november 2016
Ref: 495/2015/ CT

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.
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1

SAMENSTELLINGS VERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Live Music Now te Bussum
bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en verliesrekening over 2015 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van
de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Onze verantwoordelijkheid
Het is onze verantwoordelijkheid om de door Stichting Live Music Now verstrekte opdracht uit te
voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor onze beroepsgroep
geldende gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de voor de beroepsgroep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, 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 geëvalueerd. 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wassenaar, 2 november 2016
Maatschap Remmerswaal

M.I. van Hattum
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2 ALGEMEEN
2.1 Bedrijfsgegevens
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.

2.2 Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
Mevrouw Mr. E.M. van Nieuwenhuizen (Voorzitter)
Mevrouw Mr. I.A.M. van Affelen (Secretaris)
De heer Drs. A. van Riel (Penningmeester)
Mevrouw Drs. A.E. Jansen (Bestuurslid Musici)
Mevrouw Drs. W. Paymans (Bestuurslid Instellingen)
Mevrouw H. Lion (Bestuurslid Concertcoördinatie)
Mevrouw Drs. M.A. Rudolphie (Bestuurslid Marketing & Communicatie)

2.3 Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 29 oktober 2010 verleden voor notaris Mr. Frank Jan Oranje te 's-Gravenhage
is opgericht de Stichting Live Music Now. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum
gedreven voor rekening en risico van Stichting Live Music Now.

2.4 Overige informatie
De stichting is onder nummer 34378867 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
De Stichting Live Music Now is aangemerkt als culturele ANBI.

2.5 Bestemming van het resultaat 2015
Het positieve resultaat over 2015 bedraagt € 10.128 tegenover een positief resultaat over 2014 van
€ 8.187.
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2.6 Bestemming van het resultaat over 2014.
De bestemming van het positief resultaat over het jaar 2014 is, conform het bestuursvoorstel, door
het bestuur op 26 juni 2015 vastgesteld. De winst ad 8.187 is toegevoegd aan de
bestemmingsreserves.
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A BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(voor winstbestemming)

31 december 2014

31 december 2015

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

Overlopende activa

229

780

44.067

44.732

44.296

45.512

Liquide middelen

Rabobank
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31 december 2015

31 december 2014

PASSIVA
Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves
Resultaat boekjaar

32.403
10.128

24.216
8.187
32.403

42.531
Kortlopende schulden

Crediteuren
Overlopende passiva

0
1.765
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885
12.224
1.765

13.109

44.296

45.512
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B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015

Realisatie
2014

€

€

39.940

30.279

28.122

20.173

317
152
1.219
2

865
248
886
-80

1.690

1.919

29.812

22.092

10.128

8.187

Baten

Ontvangen donaties
Lasten
Besteed aan de doelstellingen

Kosten musici
Beheer en activiteiten

Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten
Financiële baten en lasten

Saldo
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C GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
In deze jaarrekening is gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden mogelijkheid in artikel 2:
396 lid 6 om fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren voor de waardering van de activa en de
passiva en voor de bepaling van het resultaat.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting Live Music Now zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarden. Noodzakelijk
geachte voorzieningen 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.

Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van
de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van banktegoeden.
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D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

31-12-2015

31-12-2014

Overlopende activa
Nog te ontvangen toegezegde donaties
Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening

0
229

500
280

229

780

1.470
42.596
1

5.732
39.000
0

44.067

44.732

Liquide middelen
Rabo Rekening courant .503
Rabo BedrijfsSpaarRekening .903
Rabo Rekening courant .250

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2015
aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.
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PASSIVA
Eigen vermogen
31-12-2015

31-12-2014

Bestemmingsreserves
17.498
14.905

13.030
11.186

32.403

24.216

Stand per 1 januari
Bij: Resultaat vorig boekjaar

13.030
8.187

7.405
7.407

Naar Continuïteitsreserve

21.217
-3.719

14.812
-1.782

Stand per 31 december

17.498

13.030

Stand per 1 januari
Dotatie

11.186
3.719

9.404
1.782

Stand per 31 december

14.905

11.186

Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve

Stichtingskapitaal

Continuïteitsreserve

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

MAATSCHAP REMMERSWAAL

Stichting Live Music Now
Bussum

Kortlopende schulden
31-12-2015

31-12-2014

€

€

Crediteuren
Crediteuren

0

885

930
60
0
775

800
53
10.500
871

1.765

12.224

Overlopende passiva
Administratiekosten
Rente- en bankkosten
Vooruitontvangen donatie
Nog te betalen kosten musici

- 12 -

MAATSCHAP REMMERSWAAL
Stichting Live Music Now
Bussum

E

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Realisatie
2015

Realisatie
2014

Ontvangen donaties
Donaties fondsen
Donaties particulieren
Donaties instellingen

26.855
10.885
2.200

23.333
4.596
2.350

39.940

30.279

28.122

20.173

30
15
0
272

15
450
128
272

317

865

152

248

929
290

799
87

1.219

886

232

280

-234

-200

In het jaar 2015 zijn 75 concerten gegeven tegen 65 concerten in 2014.

Besteed aan de doelstellingen
Kosten musici
Kosten musici
Overige bedrijfslasten
Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Automatiseringslasten
Porti
Verzekering

Verkooplasten
Overige verkooplasten
Algemene lasten
Administratiekosten
Overige algemene lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten bank

- 13 -

MAATSCHAP REMMERSWAAL
' Stichting Live Music Now
Bussum

Ondertekening van de jaarrekening

Bussum, 2 november 2016

Mevrouw Mr, E.M. van Nieuwenhuizen
(Voorzitter)

Mevrouw Mr. I.A.M. van Affelen (Secretaris)

De heer Drs. A. van Riel (Penningmeester)
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