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aan

Stichting International Conducting Competition Rotterdam
Postbus 972
3000 AZ Rotterdam

datum ons kenmerk contactpersoon

1724/jr18/ngu nuray gündogdu

onderwerp

jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2018 van de Stichting
International Conducting Competition Rotterdam.

Alle in dit verslag genoemde bedragen zijn in euro.

1. Algemeen

Oprichting
De stichting is opgericht op 13 februari 2018.

Doelstelling
De statutaire doelstelling is: 

Het organiseren van het internationaal dirigentenconcours in Rotterdam.

Bestuurssamenstelling en directie
Het bestuur bestond per 31 december 2018 uit de volgende leden:

Dhr. Adriaan Henricus 's-Gravesande, Secretaris
Dhr. Gabriel Bonaventura Liduina Caspar Oostvogel, Penningmeester
Dhr. Martijn Sanders, Voorzitter
Dhr. Aukje Bolle, Algemeen lid
Mevr. Sylvia Catharina Toth, Vice-voorzitter
Dhr. Sjoerd Allard Castelein, Algemeen lid

Als directeur is de heer Rob Hilberink aangesteld. 

Belastingplicht
De stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting. 

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van
nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Mr. W.D. Haitsma  RB (directeur)
boqx 0 BV

1 april 2019
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Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

Activa 31-12-2018

€
vlottende activa

vorderingen
belastingen 23.126

subtotaal vlottende activa 23.126

liquide middelen 79.797

totaal activa 102.923

Passiva 31-12-2018
€

eigen vermogen
algemene reserve -20.208

kortlopende schulden
vooruitontvangen subsidies en bijdragen 100.000
overige schulden en overlopende passiva 23.131

subtotaal kortlopende schulden 123.131

totaal passiva 102.923
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Staat van baten en lasten over 2018

Baten 2018 begroting 
€

subsidieopbrengsten 100.000 100.000

totaal baten 100.000 100.000

Lasten

algemeen 109.078 85.000
marketing/publiciteit 10.595 10.000
diversen 535 5.000

totaal lasten 120.208 100.000

saldo baten en lasten -20.208 0

bestemming van het resultaat:

mutatie algemene reserve -20.208 0

-20.208 0
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Kasstroomoverzicht 2018 volgens de indirecte methode

Kasstroom uit operationele activiteiten 2018
€

saldo baten en lasten 20.208

bruto kasstroom uit operationele activiteiten 20.208
investeringen in materiële vaste activa 0
afschrijving op materiële vaste activa 0
mutatie in voorzieningen 0
mutatie in vorderingen 23.126
mutatie in kortlopende schulden -123.131

netto kasstroom uit operationele activiteiten -79.797

liquide middelen einde boekjaar 0
liquide middelen begin boekjaar 79.797

mutatie liquide middelen -79.797
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Grondslagen van de financiële verslaglegging

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1
 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

De rechtsvorm van Stichting International Conducting Competition Rotterdam is een stichting 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 858497906.

Verbonden partijen
De Stichting Liszt Concours is aan het Stichting International Conducting Competition Rotterdam
verbonden partijen.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen
nominale waarde.

vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. 
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 nominale waarde. Indien niet anders vermeld,
staan deze ter vrije beschikking.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee 
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

subsidies
In de baten zijn opgenomen de subsidies voor zover deze toe te rekenen zijn aan het boekjaar.
Er zijn geen specifieke subsidievoorwaarden te vermelden, behalve dat de Stichting richting
subsidiegevers als Gemeente en Provincie in de meerjarenplannen doelstellingen formuleert op basis
waarvan subsidie wordt toegekend.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, 

worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa 31-12-2018
€

vlottende activa

belastingen
omzetbelasting 3e kwartaal 1.800
omzetbelasting 4e kwartaal 13.076
suppletie 2018 8.250

totaal belastingen 23.126

liquide middelen
per 31 december
Rabobank NL34 RABO 0329 6901 24 79.797

totaal 79.797
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Passiva 31-12-2018
€

eigen vermogen

algemene reserve
saldo per 1 januari 0
resultaat boekjaar -20.208

saldo per 31 december -20.208

Statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming
Volgens de statuten staat het resultaat ter beschikking van het bestuur en dient het resultaat 
een bestemming te krijgen die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.

Voorstel tot bestemming van het resultaat
Voorgesteld wordt om de winst ten bate te brengen van de algemene reserve.

vooruitontvangen subsdies en bijdragen
Stichting droom en daad 100.000

100.000

overige schulden en overlopende passiva
te betalen administratiekosten 1.500
te betalen overige kosten 21.631

totaal 23.131

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Baten 2018 begroting 
€ €

subsidieopbrengsten
Stichting droom en daad 100.000 100.000

totaal subsidieopbrengsten 100.000 100.000

totaal opbrengsten 100.000 100.000

Lasten

algemeen
personeelskosten 50.000 50.000

fondsenwerving 33.675 0
administratie 6.603 5.000
huisvestingskosten 10.000 10.000

reis- en verblijf, bestuur, representatie 8.800 20.000

totaal algemeen 109.078 85.000

marketing/publiciteit
ontwerp/ productie drukwerk 10.152 7.000

internet 442 3.000

totaal marketing/publiciteit 10.595 10.000

diversen
diverse overige kosten 535 5.000

totaal diversen 535 5.000

totaal lasten 120.208 100.000
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Overzicht btw 2018

omzet btw
€ €

omzet belast met 21% btw 0 0
omzet belast met 6 % btw 0 0

totale omzet en verschuldigde btw 0 0

af: te verrekenen voorbelasting -23.126

per saldo af te dragen btw: -23.126

afgedragen op aangiften 2018
1e kwartaal 2018 0
2e kwartaal 2018 0
3e kwartaal 2018 -1.800
4e kwartaal 2018 -13.076

-14.876

suppletieaangifte 2018 -8.250

aansluiting balans
3e kwartaal 2018 -1.800
4e kwartaal 2018 -13.076
suppletieaangifte 2018 -8.250

-23.126
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