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Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw,
Amsterdam

1.1 Balans  per 31 december 2017 

Activa

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Inventaris 2.749 2.156

Vlottende activa

Voorraden 500 4.307

Vorderingen

Debiteuren 2 46.896 31.914
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 
17.401 7.732

Overige vorderingen en overlopende
activa

4 
33.343 42.510

97.640 82.156

Liquide middelen 5 321.850 101.074

Totaal activazijde 422.739 189.693

4



Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw,
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Passiva

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

Eigen vermogen 6 

Eigen vermogen 17.520 -91.882
Bestemmingsfonds Fonds Podium-
kunsten - 67.500
Bestemmingsreserves 87.500 -

105.020 -24.382

Langlopende schulden 7 

Obligatieleningen 8 106.000 106.000
Overige schulden 9 97.275 -

203.275 106.000

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 10 75.775 68.087
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

11 
12.877 -

Overige schulden en overlopende
passiva

12 
25.792 39.988

114.444 108.075

Totaal passivazijde 422.739 189.693
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Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw,
Amsterdam

1.2 Staat van baten en lasten over 2017 

2017 2016
€ € € €

Publieksinkomsten 13 225.494 235.433
Diverse inkomsten 14 99.071 25.677
Subsidie Nederlands Fonds voor de
Podiumkunsten

15 
394.937 335.500

Totaal baten 719.502 596.610

Beheerlasten - Personeelslasten 16 112.798 86.816
Beheerlasten - Materiële lasten 17 18.530 15.250
Activiteitenlasten - Personeel 18 394.947 378.225
Activiteitenlasten - Materiële lasten 47.222 104.680

Totaal lasten 573.497 584.971

Resultaat 146.005 11.639

Financiële baten en lasten 19 -3.726 -5.156

Exploitatiesaldo 142.279 6.483

Belastingen 20 -12.877 -

Resultaat 129.402 6.483
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw is feitelijk gevestigd op Piet Heinkade 5, 1019 BR te
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 33303019.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw, statutair gevestigd te Amsterdam,
betreffen het op het hoogst mogelijk niveau vanuit een breed toegankelijk concept de Nederlandse
bigbandmuziek te bevorderen door overwegend Nederlandse composities en arrangementen uit te voeren
met inachtneming van de elementen die de verschillende jazz-/muziekvormen kenmerken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving voor Organisaties zonder
winststreven (RJ 640).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De overige vorderingen worden 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.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Omzetverantwoording

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar gegeven concerten, uit subsidies,
royalties en andere bijdragen.

Baten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Som der kosten

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

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het exploitatiesaldo in de staat van baten en lasten,
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit
hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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