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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Music Film Festival
het bestuur
van Alphenstraat 15
3581 JA UTRECHT

Referentie: 113500JR20
Betreft:
jaarrekening 2020

Woerden, 29 juni 2021

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Music Film Festival te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Music Film Festival.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Accountantskantoor F.G. de Vries
Bierbrouwersweg 27 a
3449 HW Woerden

T: 0348-408221
M: 06-11799470
info@accountantwoerden.nl
www.accountantwoerden.nl

KVK: 53576861

BTW NR. 175804412.B.02

BECONNR. 608968
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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

F.G. de Vries
Accountant-Administratieconsulent

Accountantskantoor F.G. de Vries
Bierbrouwersweg 27 a
3449 HW Woerden

T: 0348-408221
M: 06-11799470
info@accountantwoerden.nl
www.accountantwoerden.nl

KVK: 53576861

BTW NR. 175804412.B.02

BECONNR. 608968
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de statuten d.d. 24 september 2018 werd de Stichting Music Film Festival per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72656697.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Music Film Festival wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
- Het doel van de stichting is: het oprichten en uitbouwen van een film festival, louter gefocust op
muziekfilms, zoals documentaires, fictie en muziekvideo, met eventueel bijkomende muzikale optredens of
andere relevante events, zoals de vertoning op scherm van een live muziekregistratie.
- De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor
genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de vertoning¬van films in bestaande
(bioscoop)zalen.
- De stichting heeft geen winstoogmerk.
Bestuur
Het bestuur bestaat ui:
- C.S.J.M. Hamans (voorzitter)
- M.B. van der Kooi (secretaris)
- A.E.M.N.H. Sleutjes (penningmeester)

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2020
€
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

Resultaat

2019
%

€

%

8
359
322
689

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

298
194
492

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-689

0,0%

-492

0,0%
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1.4 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2020
€
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

Resultaat

2019
€

2018
€

8
359
322
689

298
194
492

211
276
487

-689

-492

-487
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1.5 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

138
233

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

138
752
371

890

170
201

890

Vastgelegd op lange termijn:
Immateriële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

4.300

4.300
4.300

4.300

4.501

5.190

-1.668
6.169
4.501

-979
6.169
5.190

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen
Langlopende schulden

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019
gedaald met € 689.
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1.6 Kengetallen
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake
van een momentopname.
2020

2019

2018

Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen

0,36-

0,19-

0,09-

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen

0,26-

0,16-

0,08-

Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen

1,36

1,19

1,09

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen
te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een
momentopname.
2020
Quick ratio

2019

2018

2,18

-

-

2,18

-

-

Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden
Current ratio

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
2020
Rentabiliteit totaal vermogen

14,75-

2019
9,48-

2018
8,58-

Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen
Rentabiliteit eigen vermogen

41,31

50,26

100,00

Resultaat / Eigen vermogen
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Website

4.300

4.300
4.300

4.300

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Liquide middelen
Totaal activazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021

138

138
138

138

233

752

4.671

5.190
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

-1.668

-979
-1.668

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

6.169

-979

6.169
6.169

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021

170

6.169

170

-

4.671

5.190
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2020
2020
€

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021

2019
€

€

8
359
322

€

298
194
689

492

-689

-492
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen)

2019
€

€

€

-689
-

-492
865

170

-

Kasstroom uit operaties

170
-519

865
373

Kasstroom uit operationele activiteiten

-519

373

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

9
-

9

Mutatie geldmiddelen

-519

382

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

752
-519
233

370
382
752

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Music Film Festival, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:
- Het oprichten en uitbouwen van een film festival, louter gefocust op muziekfilms zoals documentaires,
fictie en muziekvideo, met eventueel bijkomende muziekale optredens of andere relevante evenementen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de van Alphenstraat 15 te Utrecht.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Music Film Festival, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 72656697.
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.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van
het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de
realiseerbare waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,
wordt verwezen naar ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’.

Website
Uitgaven voor het ontwikkelen van de website worden geactiveerd en vanaf het jaar waarin het eerste
festival plaatsvind verdeeld over 5 kalenderjaren afgeschreven.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
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.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen.
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Website
€
Aanschafwaarde
Boekwaarde per 1 januari

4.300
4.300

Aanschafwaarde
Boekwaarde per 31 december

4.300
4.300

Voor een gedetailleerd overzicht van de immateriële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
Website

20 %

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

31-12-2019
€

138

138

Omzetbelasting

138

138

Liquide middelen
Rekening courant bank

233

752

Omzetbelasting

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2020
€
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2019
€

-979
-689
-1.668

-487
-492
-979

Schulden aan kredietinstellingen
Onderhandse leningen

6.169

6.169

Onderhandse leningen
Lening G.J.M. van den Broek

6.169

6.169

6.169
6.169
6.169

6.160
6.160
9
6.169

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening G.J.M. van den Broek
Hoofdsom
Aflossing voorgaande boekjaren
Stand per 1 januari
Opgenomen
Stand per 31 december

Deze lening is verstrekt ter financiering van opstart van de stichting. Er is geen rente verschuldigd. De
maximale looptijd bedraagt 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging in overleg. Het maximaal te lenen
bedrag bedraagt 10.000 euro.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021

170

-
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2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2020
€
Verkoopkosten
Overige verkoopkosten

Kantoorkosten
Portokosten
Kosten automatisering
Contributies en abonnementen

Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten
Bankkosten

2019
€

8

-

290
69
359

2
226
70
298

170
152
322

50
144
194

Utrecht,
Stichting Music Film Festival

C.S.J.M. Hamans (voorzitter)

M.B. van der Kooi (secretaris)

A.E.M.N.H. Sleutjes (penningmeester)

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021
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