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Stichting Dutch Harp Festival
T.a.v. het bestuur
P/a Churchillaan 11.17.07
3527 GV UTRECHT

Utrecht, 26 maart 2018

Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Dutch Harp Festival te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dutch Harp Festival.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,

w.g. F.A.J. van Wegen

APC Administratieve Dienstverlening BV is een multidisciplinaire organisatie die zich bezighoudt met administratieve en fiscale dienstverlening.
2Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze-beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitgekeerd.
Onze leveringsvoorwaarden kunnen op uw verzoek worden toegezonden.
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 1 oktober 2010 werd Stichting Dutch Harp Festival per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50972758.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Dutch Harp Festival wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
"De harp als instrument breed in de belangstelling van het publiek te plaatsen en een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van de harp als solo- en muziekinstrument, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een festival en
concours, waar (inter-)nationale harpisten van ieder niveau en muziekliefhebbers in het algemeen,
concerten verzorgen, elkaar ontmoeten, naar elkaar kunnen luisteren en iets van elkaar leren".

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- H.D. de Breij, voorzitter
- L.V. Martinez Sobrino, secretaris
- J.G.I. Baas, penningmeester
- C. Noordermeer Van Loo, lid
- M.L.A.M. van Hezik, lid
- J.C.M. Kuperus, lid
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2.1 Bestuursverslag 2017
Zie de uitgebreide bijlage bij dit rapport.
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3.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
€
€

ACTIVA

31 december 2016
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

Liquide middelen

[1]
[2]
[3]

-

23.522

1.514
-

11.164
11.994

[4]

Totaal activazijde
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1.514

46.680

67.816

20.049

69.330

66.729
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3.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

[5]

6.183

31 december 2016
€
€

4.133
6.183

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

[6]
[7]

33.904
29.243

Totaal passivazijde
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4.133

30.596
32.000
63.147

62.596

69.330

66.729
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017
2017
€
Baten

[8]

Kosten festival
Kosten concour(s)
Kosten tournee(s)
Totale activiteitenlasten

[9]
[10]
[11]

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

[12]

€

€

50.985

10.111
11.830

Bruto exploitatieresultaat
Beheerslasten
Beheerslasten

2016
€

181.222

74.339
78.852
21.941

153.191

29.044

28.031

26.994

24.060
26.994

-

Resultaat
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24.060
-

-

-

2.050

3.971
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. Eenmaal per twee jaar wordt er een festival georganiseerd, vergelijking
tussen twee boekjaren is derhalve niet goed mogelijk.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 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 worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt 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 verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen, alsmede d 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.
-8-
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
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.
Activiteitenlasten
Onder activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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3.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren [1]
Debiteuren (u.h.v. subsidie, sponsoring enz.)

-

23.522

1.514

11.164

-

11.994

67.816

20.049

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen [2]
Omzetbelasting

Overlopende activa [3]
Overlopende activa

Liquide middelen [4]
Rekening courant bank
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3.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves [5]
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

4.133
2.050
6.183

162
3.971
4.133

7.856
26.048
33.904

30.596
30.596

25.375
3.868
29.243

32.000
32.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren [6]
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen

Overlopende passiva [7]
Fonds Podium Kunsten
Bijdrage deelnemers concours
Vooruitgefactureerde omzet

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Geen.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€
Baten [8]
Publieksinkomsten
Sponsoring
Overige directe inkomsten
Overige bijdragen uit private middelen
Subsidie Gemeente Utrecht

Kosten festival [9]
Producent
Marketing & communicatie
Artiesten
Vrijwilligers
Vormgeving, drukwerk
Zaalhuur & techniek
Catering
Verslaglegging
Muziekrechten

Kosten concour(s) [10]
Producent
Muzikale begeleiding
Jury
Marketing & communicatie
Vormgeving, drukwerk
Zaalhuur & techniek
Prijzengeld
Compositieworkshops
Muziekrechten
Diversen
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2016
€

567
20.000
30.418
50.985

29.491
24.300
4.700
85.500
37.231
181.222

-

7.296
5.081
33.545
1.555
8.195
12.622
2.405
640
3.000
74.339

5.000
3.399
1.500
212
10.111

5.000
15.000
12.149
4.982
8.174
12.695
10.000
3.400
3.000
4.452
78.852
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€
Kosten tournee(s) [11]
Tournee/CCC

Beheerslasten [12]
Artistieke leiding
Zakelijke leiding
Administratie
Fondsenwerving
Kantoorkosten
Accountantskosten
Reis- en verblijfskosten medewerkers
Website
"Vrienden" / Club van 47
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2016
€

11.830

-

4.800
3.000
7.500
9.720
1.950
24
26.994

7.500
4.800
3.000
3.600
1.838
1.750
188
750
634
24.060
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4. Overige gegevens
4.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 14 april 2017. Het bestuur
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

4.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Het resultaat over 2017 wordt toegevoegd aan de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening
verwerkt.

4.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
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