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Samenstellingsverklaring:

Rotterdam, 24 februari 2015

Aan: Stichting Mute Sounds

Opdracht:

Ten behoeve van het bestuur hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening

samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens 

berust bij de stichting.

Onze verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, 

samenstellen van de jaarrekening.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden uit het aanpassen van de  boekhouding, het  

controleren van de omzetbelasting en het adviseren van de stichting. 

Op basis van de ontvangen boekhouding is de jaarrekening samengesteld 

in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financële 

verslaggeving en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de 

jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2.

De aard en de omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij

kunnen resulteren in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die 

aan een controleverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Tot het geven van nadere toelichting ben ik graag bereid,

Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen

Schans 99, 3025VE  Rotterdam

Krijn Versprille
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Algemeen:

Stichting Mute Sounds bevordert de integratie tussen horenden, slechthorenden en doven en 

verbetert het image en de positie van slechthorenden en doven in de maatschappij. 

Het hoofdproject van 2014 wast het Mute Sounds Festival . 

Personeel:

Bij  de stichting zijn in 2014 geen personen in loondienst geweest.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

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

2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RL640 organisaties zonder winststreven uitgegeven  

door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische  

kosten en kostprijzen.  

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op 

posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het vorig jaar. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven. 

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen

tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 

verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan

twaalf maanden.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor de 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 resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 

waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de 

daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht. 

Lasten

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

betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond

van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn 

aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
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de balans

ACTIVA 2014 2013

Vorderingen

Debiteuren  € -  € - 

Omzetbelasting  € 413  € 1.462 

Voorschotten  € -  € - 

overige vorderingen  € 2.450  € 3.950 

     

Totaal vorderingen  € 2.863 5.412€         

Liquide middelen

Bank  € 968  € 1.290 

     

totaal liquide middelen  € 968 1.290€         

Totaal  € 3.831 6.702€          
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per 31 december 2014

PASSIVA 2014 2013

Eigen vermogen

Algemene reserve  € -  € 6.452 

Eigen vermogen  € 779  € 6.452 

Kortlopende schulden

Crediteuren  € 2.802  € - 

Nog te ontvangen facturen  € 250  € 250 

Af te dragen BTW  € -  € - 

Overlopende passiva  € -  € - 

totaal kortlopende schulden  € 3.052 250€            

Totaal  € 3.831 6.702€          
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Staat van baten en lasten 2014 2013

Baten

Subsidies en fondsen  € 80.000  € 83.468 

Eigen inkomsten  € 9.927  € 3.854 

brutowinstmarge  € 89.927  € 87.322 

Lasten

Beheerslasten personeel

Zakelijk leider  € 2.000  € 2.000 

Programmaleider  € 2.000  € 2.000 

Totaal beheerslasten personeel  € 4.000  € 4.000 

Beheerslasten Materieel   

Financiele administratie  € 250    € 2.050 

Kantoorartikelen  € 197  € 163 

Verzekeringen  € 462  € 669 

Website registratie  € 198  € 198 

Telefoonkosten  € 1.000  € 1.000 

Onvoorzien  € -  € 5-

Overige beheerslasten materieel  € 1.003    € 378 

  

Totaal beheerslasten materieel  € 3.110   € 4.453 

Activiteitenlasten Personeel

Productiemedewerker  € 2.000  € 1.750 

Gebarentolken  € 4.500  € 500 

Publiciteitsmedewerker  € 1.750  € 1.750 

Vrijwilligers  € 1.993  € 1.389 

Coaches  € 5.000  € 2.500 

Stagemanager  € 500  € 500 

Beveliging  € 2.497  € 1.522 

Muziekprogrammeur  € -  € - 

Locatiemanager  € 800  € 800 

Extern  € 1.000  € 1.220 

Totaal activiteitenlasten personeel  € 20.040  € 11.931 
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Staat van baten en lasten 2014 2013

Activiteitenlasten Materieel

Programma

DJ's / Artiesten / muzikanten  € 17.250  € 10.448 

Kinderprogramma's  € 1.793  € 1.714 

Gasten tbv programma  € -  € 548 

Theateracts  € -  € 1.117 

Dans  € 2.500  € 200 

Randprogramma  € 7.143  € 6.341 

Productie & Techniek

Locaties  € 8.060  € 1.165 

Catering/inkoop drank  € 4.264  € 2.872 

Licht & Geluid  € 10.142  € 12.340 

Trilvloer  € 3.519  € 3.000 

Overige productiekosten  € 2.691  € 3.302 

Reiskosten en sejour  € 924  € 864 

Tent  € 4.190  € 4.825 

Promotie

Vormgever  € 1.750  € 2.160 

Drukwerk  € 241  € 1.020 

Advertenties/Agenda's  € 1.022  € 1.560 

Promotiefilm/website  € 1.400  € 2.240 

Verspreiding  € 325  € 2.978 

Verslaglegging  € 529  € 1.564 

T-Shirts / Banieren  € 707  € 1.074 

Vertaling teksten  € -  € 300 

Totaal activiteitenlasten materieel  € 68.450  € 61.632 

Exploitatieresultaat  € 5.673-  € 5.306 


