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Rotterdam, 11-02-2021 

 

Geachte directie, 

 

Ingevolge u opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van STICHTING 

MUZIEKSCHOOL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL te Krimpen aan den IJssel fisc. Nr. 

8576.608.58 opgesteld en brengen wij u bijgaand rapport uit omtrent onze 

bevindingen. 

 

1. Samenstellingsverklaring 

 

Opdracht 

 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van 

STICHTING MUZIEKSCHOOL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL te Krimpen aan den 

IJssel samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De 

verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de 

daarop gebaseerde jaarrekening beruste bij u. 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 de werkzaamheden brengen met zich 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 Titel 9 Boek 2 BW 



 

 

 
Algemene bedrijfsgegevens 

 

 Onderneming 

 

  Blijkens de akte d.d. 13 juni 2017 werd de STICHTING MUZIEKSCHOOL 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL opgericht. De statutaire vestigingsplaats is 

Krimpen aan den IJssel.  

 

We vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag 

bereid nadere toelichtingen te geven. 

 

 

Hoogachtend, 

A&B consultants vof 

J. van der Hoek 
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Balans per 31 december 2020 

  

   31-12-20 31-12-19 
  (in euro’s) 

 
Materiële vaste activa  

Muziekinstrumenten  6.118 4.039 

Inventaris  6.168 8.226 

Overige Mat. Vaste Activa       4.130     5.596 

     16.416   17.861 

 

Vorderingen   

Debiteuren  2.904 400 

Debiteuren Cursad    97.544 102.075 

Totaal vorderingen  100.448 102.475 

 

Liquide middelen    225.328  255.946 

   

Totale activa  342.192 376.282 

 

Eigen vermogen   
Overige reserve    82.085   86.400 

Totaal eigen vermogen    82.085   86.400 

 

 

Kortlopende schulden   
Belastingen  7.721 14.179 

Crediteuren  41.627 61.974 

Vooruitgefactureerde omzet  99.395 98.121 

Reservering aanpassing sociale veiligheid  8.061 10.618 

Reservering Coronacrisis  26.177 90.072 

Reservering terug te bet. subsidie  59.123 - 

Overige schulden en overlopende passiva    18.003    14.918 

Totaal kortlopende schulden  260.107 289.882 

 

Totale passiva  342.192 376.282 
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Baten en lasten over het jaar 2020   

   2020 2019 
  (in euro’s) 

  
 

Opbrengsten   197.510 201.321 

Subsidie gemeente Krimpen aan de IJssel   488.112 576.000 

Mutatie onderhanden werk       -1.274    -4.987 

   684.348 772.334 

 

Personeelskosten   451.318 441.183 

Afschrijvingen   3.524 3.338 

Algemene kosten    235.263   235.842 

Som van de bedrijfslasten    690.105  680.363 

 

Bedrijfsresultaat   -5.757 91.971 

 

Financiële baten en lasten      1.442   -90.668 

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     -4.315      1.303 

 

Belastingen               -             - 

 

Resultaat na belastingen     -4.315      1.303 
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ALGEMENE TOELICHTING 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. 

Activiteiten 

De activiteiten van STICHTING MUZIEKSCHOOL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

bestaan voornamelijk uit het aanbieden van cultuureducatie aan de inwoners van de 

gemeente Krimpen aan den IJssel 

 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van Stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel zich verschillende oordelen en 

schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of 

vervaardigingkosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte 

levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen 

bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingkosten. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 

verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van 

de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve 

rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Overige reserves (vrij besteedbaar) 

Egalisatiereserve (vastgelegd vermogen) 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe 

bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen 

beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Het vastgelegd vermogen is dat 

gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn 

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen 

aangeduid als egalisatiereserve. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.  

 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of 

diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, 

alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. 

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 wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

 

Kosten 

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

betrekking hebben. 
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Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen  

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

 

Pensioenen 

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 

verantwoord.  

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet 

van toepassing en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies 

aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 

als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 

opgenomen. 

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het 

moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de 

geschatte economische levensduur /verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over 

terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. 

 

Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die 

behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse 

en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele 

karakter van de post.. 

 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar 

waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 

gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 

waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering 

gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de 

winst- en verliesrekening. 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
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Bijlage van de balans en verlies en winstrekening  
 

 

 Materiële Vaste Activa 

   

  31-12-20 31-12-19 
    (in euro’s) 
    

Muziekinstrumenten  6.118 4.039 

Inventaris  6.168 8.226 

Overige Mat. Vaste Activa       4.130     5.596 

 

   16.416 17.861 

 

   
 Hist.kosten boekw. Aan/ver- Afschr. Boekw. 

  31-12-19 koop’20  31-12-20 
      (in euro’s) 

 
 Instrumenten 6.118 4.039 2.079 - 6.118 

 Inventaris 10.292 8.226 - 2.058 6.168 

 Overige MVA 7.326    5.596           -   1.466   4.130 

   

 Totaal   17.861  2.079  3.524 16.416 

 

 

 Vorderingen 

      

  31-12-20 31-12-19 
    (in euro’s) 
    
 debiteuren  2.904 400 

 debiteuren Cursad.    97.544 102.075 

     

   100.448 102.475 

 

 De lesgelden zijn via het programma Cursad voor het hele cursusjaar 

2020/2021 al volledig gefactureerd. 60% van de gefactureerde lesgelden 

zijn opgenomen als vooruitgefactureerde bedragen. 
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 Liquide middelen 

      

  31-12-20 31-12-19 
    (in euro’s) 
    
 NL33INGB0007668440  50.752 48.952 

 NL33INGB0007668440 Spaar  129.032 129.032 

 NL32INGB0008046855  45.458 32.930 

 NL32INGB0008046855 Spaar  13 45.012 

 Kas          73          20 

     

   225.328 255.946 

 

 Alle bedragen op rekening van bovengenoemde financiële instellingen zijn 

direct opeisbaar.   

 

 
 Eigen Vermogen 

   

    31-12-20 31-12-19 
  (in euro’s) 

 

 Begin saldo overige reserve  86.400 85.097 

 Overschot/tekort     -4.315    1.303 

 Eind saldo overige reserve  82.085 86.400 

 

 
 Kortlopende schulden 

      

  31-12-20 31-12-19 
    (in euro’s) 
    
 Omzetbelasting  5.042 2.964 

 Loonheffing  2.679 11.215 

 Crediteuren  41.627 61.974 

 Te bet. pensioenpremie  634 664 

 Vooruitgefactureerde omzet  99.395 98.121 

 Reservering  aanpassing sociale veiligheid 8.061 10.618 

 Reservering Coronacrisis  26.177 90.072 

 Reservering terug te bet. subsidie  59.123 - 

 Reservering scholingsbudget  9.353 6.603 

 Reservering vakantiegeld        8.016       7.651 

     

   260.107 289.882 

 

 

 

 

 

 



STICHTING MUZIEKSCHOOL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
 

 

 Opbrengsten 

      

  2020 2019 
    (in euro’s) 
    
 Lesgelden instrumentaal/vocaal < 21 jaar  116.870 126.448 

 Lesgelden instrumentaal/vocaal > 21 jaar  48.738 46.642 

 Lesgelden korte cursussen < 21 jaar  11.001 7.710 

 Lesgelden korte cursussen > 21 jaar  3.782 1.712 

 Lesgelden Ensembles leerlingen < 21 jaar 184 654 

 Lesgelden Ensembles leerlingen > 21 jaar 83 5.494 

 Opbrengsten muziek op school  14.899 7.538 

 Opbrengsten brede school  865 2.798 

 Opbrengsten Cultuurmenu PO/VO  2.845 5.148 

 Omzet huur instrumenten  4.961 5.051 

 Opbrengsten verkoop acc. (huur) instrumenten 450 - 

 Overige opbrengsten  1.160 3.498 

 Opbrengsten Harmonie Dagorkest Krimpenerwaard 135 3.312 

 Opbrengsten Projecten  575 1.388 

 Verkoopkortingen      -9.038   -16.072 

     

   197.510 201.321 

 
 

 Subsidie Gemeente 

      

  2020 2019 
    (in euro’s) 
    
 Ontvangen subsidie  533.500 576.000 

 Reservering te veel ontv. Subsidie  -59.123 - 

 Ontvangen subsidie (ivm Covid19)        13.735               - 

     

   488.112 576.000 

 

 Mutatie onderhanden werk 

      

  2020 2019 
    (in euro’s) 
    
 60% van de gefact. omzet via Cursad 2018/2019 - 93.134 

 60% van de gefact. omzet via Cursad 2019/2020   98.121 -98.121 

 60% van de gefact. omzet via Cursad 2020/2021   -99.395              - 

     

   -1.274 -4.987 
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 Personeelskosten 

      

  2020 2019 
    (in euro’s) 
    
 Salariskosten personeel  200.387 209.832 

 Sociale lasten  32.204 38.928 

 Pensioenpremie werkgever  17.815 18.008 

 Uitbesteed werk ZZP  191.382 168.864 

 Scholingskosten  6.316 3.481 

 Overige personeelskosten       3.214     2.070 

     

   451.318 441.183 

 

 

 Algemene kosten 

      

  2020 2019 
    (in euro’s) 
    
 Kosten bedrijfsvoering (uitbesteed werk)  83.623 84.619 

 Huur en servicekosten De Tuyter  73.906 70.467 

 Huur losse vergaderruimte/zalen  298 1.575 

 Overige huisvestingkosten  2.065 - 

 Instrumentarium  3.722 7.315 

 Kantoorkosten  16.320 15.049 

 Verkoopkosten  16.813 12.919 

 Administratiekosten  2.644 3.196 

 Niet aftrekbare voorbelasting  28.759 33.057 

 Uitvoeringen ect.  258 486 

 Kosten covid19  5.310 - 

 Kosten projecten  - 4.099 

 Overige kosten     1.545      3.060 

     

   235.263 235.842 
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 Financiële baten en lasten 

      

  2020 2019 
    (in euro’s) 
    

  
 Rentebaten  - -26 

 Rekenverschillen  53 -42 

 Reservering Covid19  -2.124 90.072 

 Bankkosten           629            664 

     

   -1.442 90.668 

 

 

 

 

 

 

 

Krimpen aan den IJssel,   

 

 

 

Bestuur 


