Jaarrekening 2016-2017
Balans per 31 augustus 2017
Activa
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde kosten

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Resultaat boekjaar

€ 467
€ 284
€ 288

€ 8.535
-€ 1.979
€ 6.556

€ 1.039
Liquide middelen
Kas
ING Bank

Overige schulden
Vooruitontvangen
bedragen

€ 344
€ 5.734

€ 561

€ 6.078
Totaal activa

€ 7.117

Totaal passiva

€ 7.117

Jaarekening 2016-2017
Resultatenrekening 5 augustus 2016 - 31 augustus 2017
Netto - omzet
Netto-omzet kaartverkoop
Netto-omzet buffet
Overige baten subsidies
Overige baten sponsoring
Overige baten bijdragen vrienden
Overige baten diversen

€ 4.118
€ 16
€ 2.847
€ 2.300
€ 124
€ 80
€ 9.485

Kosten uitbesteed werk en
andere extrene kosten
Bruto-omzetresultaat

€ 9.540
-€ 55

Overige bedrijfskosten

€ 1.892

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

-€ 1.947
-€ 32
-€ 1.979

Stichting Muziek met een Plus in de Hoofdhof te Zwolle
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Muziek met een Plus (in het vervolg Stichting) in de Hoofdhof bestaan
voornamelijk uit:
- Het aanbieden van concerten, één keer op een zondagmiddag in de maanden september tot en met
mei met uitzondering van december, in het zalencentrum “ De Hoofdhof” te Zwolle
- De stichting beoogt algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
- De concerten zullen gericht zijn op een zo groot en breed mogelijke doelgroep tegen zeer
betaalbare prijzen om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn.
- Jongeren zullen zoveel mogelijk worden betrokken bij de organisatie van en deelname aan de
concerten. Eén concert zal helemaal gericht zijn op jongeren (tot 26 jaar).
- Aan de optredende musici (ensembles/orkesten/koren) wordt een podium geboden om hun
concert geheel zelf in te vullen en een Plus mee te geven, opdat een verrassingselement ontstaat
en/of het concert extra aantrekkelijk wordt.
De Stichting is op 5 augustus 2016 opgericht en heeft als statutaire vestigingsplaats Zwolle.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder dossiernummer 66620716.
Het vestigingsadres is Kerkweg 26, Zwolle
Deze eerste jaarrekening omvat de resultaten vanaf de oprichtingsdatum 5 augustus 2016 tot
31 augustus 2017.
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 september tot 31 augustus.

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.
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 boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn.

Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijke voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het verslagjaar geleverde
prestaties en diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kosten.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van
kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet,
alsmede uit de overige baten.
Financiële baten en lasten
De rentebaten - en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente - opbrengsten en -lasten.

Toelichting op de balans per 31 augustus 2017
Liquide middelen
ING Bank betreft een rekening -courant rekening waarvan de middelen ter vrije beschikking staan.
Eigen vermogen
Kapitaal
Het verloop van het kapitaal is:
Startkapitaal gestort door de PGB Gemeente De hoofdhof
Startkapitaal gestort door de gemeenteleden van de Hoofdhof
Stand per 31 augustus 2017
Resultaat boekjaar
Het resultaat over het eerste verlengde boekjaar 5 augustus 2016- 31 augustus 2017 bedroeg
negatief euro 1.979 en is als een afzonderlijk post in het eigen vermogen verantwoord.
Door eenmalige oprichtingskosten en de opstartkosten van het eerste concertseizoen is dit tekort ontstaan.

Toelichting op de resultatenrekening over 5 augustus 2106- 31 augustus 2017
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Inkopen artiesten concerten
Inkopen catering concerten
Inkopen overige concerten
Totaal inkopen
Overige bedrijfskosten
Kantoorartikelen
Drukwerk
Oprichtingskosten
Totaal Overige bedrijfskosten
Ondertekening jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 2 november 2017
Zwolle, 2 november 2017
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