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               Stichting PRJCT Amsterdam

               Het Bestuur

               Nieuwe Herengracht 1312

               1011 SE  AMSTERDAM

Referentie:                 Enschede, 30 november 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte leden van het bestuur,

1.1  RB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de 

van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en 

verliesrekening over 2019 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 dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij 

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, 

het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve 

van de jaarrekening en of kredietrapportage. 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.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en met de 

uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 126.881 100,0% 74.463 100,0%

Bruto bedrijfsresultaat 126.881 100,0% 74.463 100,0%

Lonen en salarissen 108.059 85,2% 83.318 111,9%

Huisvestingskosten 1.200 1,0% 1.926 2,6%

Verkoopkosten 29.718 23,4% 4.172 5,6%

Kantoorkosten 68 0,1% 36 0,1%

Algemene kosten 5.423 4,3% 1.432 1,9%

Som der kosten 144.468 114,0% 90.884 122,1%

Bedrijfsresultaat -17.587 -14,0% -16.421 -22,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -108 -0,1% -110 -0,2%

Som der financiële baten en lasten -108 -0,1% -110 -0,2%

Resultaat -17.695 -14,1% -16.531 -22,3%

Het bestuur wordt gevormd door:

Blijkens de akte d.d. 3 januari 2017 werd Stichting PRJCT Amsterdam per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67693911.

- J.D. Kraaikamp

20182019

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

- M.R. Moes
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 5.269 6.311

Liquide middelen 16.703 93

Totaal vlottende activa 21.972 6.404

Af: kortlopende schulden 2.412 21.253

Werkkapitaal 19.560 -14.849

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 19.560 -14.849

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen -32.544 -14.849

Langlopende schulden 52.104 -

19.560 -14.849

Hoogachtend,

Cuperus Belastingadvies & Administraties/Cijfermeester

P.A. Cuperus-Luining

Register Belastingadviseur

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, 

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

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

gaarne bereid.

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 

gestegen met € 34.409.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren - 2.791

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 5.269 3.520

5.269 6.311

Liquide middelen 16.703 93

Totaal activazijde 21.972 6.404

Amsterdam, 30 november 2020

Stichting PRJCT Amsterdam

M.R. Moes

J.D. Kraaikamp

31 december 2019 31 december 2018

                             RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 november 2020
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves -32.544 -14.849

-32.544 -14.849

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 52.104 -

52.104 -

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 19.153

Overige schulden 2.412 2.100

2.412 21.253

Totaal passivazijde 21.972 6.404

Amsterdam, 30 november 2020

Stichting PRJCT Amsterdam

M.R. Moes

J.D. Kraaikamp

31 december 2019 31 december 2018

                             RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 november 2020
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Netto-omzet 126.881 74.463

Bruto bedrijfsresultaat 126.881 74.463

Lonen en salarissen 108.059 83.318

Huisvestingskosten 1.200 1.926

Verkoopkosten 29.718 4.172

Kantoorkosten 68 36

Algemene kosten 5.423 1.432

Som der kosten 144.468 90.884

Bedrijfsresultaat -17.587 -16.421

Rentelasten en soortgelijke kosten -108 -110

Som der financiële baten en lasten -108 -110

Resultaat -17.695 -16.531

2019 2018

                             RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 november 2020
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De activiteiten van Stichting PRJCT Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk 

uit:

- Organiseren van klassieke muziekconcerten in binnen- en buitenland en daarbij behorende activiteiten: 

inhuren musici, zaalhuur, concertzalen en oefenruimte en waar dat nodig is instrumenten.

- Kaartenverkoop, marketingactiviteiten ter promotie van concerten.

Stichting PRJCT Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 67693911.

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

Stichting PRJCT Amsterdam 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met 

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het 

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld 

in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen 

en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving van toepassing.

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. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen 

in de desbetreffende paragrafen. 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van 

korter dan 1 jaar.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Verlenen van diensten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 

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

verrichten diensten.

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.

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

hebben.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. 

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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 2.791

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5.269 3.520

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 3.764 -

Omzetbelasting suppletie -2.015 3.520

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 3.520 -

5.269 3.520

Liquide middelen

Bestuurrekening ABN AMRO bank 16.703 93

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari -14.849 1.682

Uit voorstel resultaatbestemming -17.695 -16.531

Stand per 31 december -32.544 -14.849

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen 52.104 -

Onderhandse leningen

Lening Amerart NV 52.104 -

Lening Amerart NV
Stand per 1 januari - -

Opgenomen 52.104 -

Stand per 31 december 52.104 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren - 19.153

Overige schulden

Reservering administratiekosten 2.312 2.000

Rekening-courant bestuur 100 100

2.412 2.100
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Netto-omzet

Omzet hoog 18.143 1.661

Omzet laag 84.217 31.272

Omzet vrijgesteld 1.521 180

Omzet binnen EU - 24.000

Subsidies en donaties 23.000 17.350

126.881 74.463

Lonen en salarissen

Gages en vergoedingen 108.059 83.318

Huisvestingskosten

Huur repetitieruimte 1.200 1.926

Verkoopkosten

Reclame en drukwerk 3.308 1.205

Relatiegeschenken 61 -

Bestuurskosten 2.244 1.442

Kosten website 250 -

Digitale media en fotografie 23.855 -

Overige marketingkosten - 1.525

29.718 4.172

Kantoorkosten

Drukwerk 31 -

Contributies en abonnementen 37 36

68 36

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 70,4% gestegen.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Algemene kosten

Administratiekosten 1.250 1.295

Huur bladmuziek en instrumenten 4.022 -

Boete belastingdienst 65 137

Overige algemene kosten 86 -

5.423 1.432

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 99 108

Overige rentelasten 9 2

108 110
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam

3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2019 € €

BTW nummer: NL857134437B01

Omzet
Omzet hoog 1a 18.143 3.810

Omzet laag 1b 84.217 7.579

Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 1.521

Verschuldigde omzetbelasting 11.389

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 14.910

14.910

Te ontvangen omzetbelasting 5g -3.521

Afdrachten omzetbelasting
2e kwartaal -1.253

3e kwartaal -519

4e kwartaal -3.764

-5.536

Suppletie omzetbelasting 2019 2.015

31-12-2019

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode -3.764

Omzetbelasting suppletie 2.015

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren -3.520

-5.269

2019
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