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Anne Blankendaal Administraties
Administratiekantoor voor mensen en bedrijven
die de wereld duurzamer, eerlijker en inspirerender maken.

Stichting Music & Memory
T.a.v. het bestuur
Grote Beer 3D
3813 VT Amersfoort

Oudkarspel, 12 september 2016
Gewaardeerd bestuur,
Opdracht
Conform jullie opdracht, heb ik de jaarrekening van deze stichting samengesteld,
op basis van de door jullie verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening ligt bij het bestuur.
De verantwoordelijkheid om op basis van de door jullie verstrekte gegevens een jaarrekening
op te stellen die voldoet aan algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en
de wetgeving inzake de jaarrekening, ligt bij mij.
De stichting
De stichting is op 7 april 2015 opgericht en bij de kamer van koophandel ingeschreven
onder nummer 63057484.
Doelstellingen
De voornaamste doelstelling is:
gepersonaliseerde therapeutische muziek tot een basiselement binnen de zorg te maken
door middel van het geven van trainingen en het opbouwen van een netwerk binnen de zorg.
Administratie
De administratie wordt door jullie zelf gevoerd.
Tot het beantwoorden van vragen ben ik altijd bereid.
Met een warme groet,

Anne Blankendaal
Anne Blankendaal Administraties
Oudkarspel
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Balans per

ACTIVA

31-12-2015

€

7-4-2015

€

Liquide middelen
Triodos betaalrekening

5.262

0

TOTAAL

5.262

0
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31 december 2015

PASSIVA

31-12-2015

€

7-4-2015

€

Eigen vermogen
Beginsaldo
Af/bij: resultaat boekjaar
Eindsaldo

0
1.284
1.284

0
0
0

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen

3.978

0

TOTAAL

5.262

0
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Resultatenrekening

2015
7/4 - 31/12

€

Omzet trainingen
Ontvangen donaties
Af: fee t.b.v. Music & Memory New York

13.756
1.220
-1.879

Totaal bruto marge

Kosten materialen en trainingen
Kosten publiciteit
Kosten bestuur
Kosten vrijwilligers
Kantoorkosten en overige uitgaven

13.097

2.871
2.974
4.800
400
768

Totaal uitgaven

11.813

Resultaat

1.284
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Toelichting op de resultatenrekening 2015
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 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.
Opbrengsten en kosten 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het resultaat over 2015 van € 1.284 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde
goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde
goederen of diensten toe te rekenen kosten.
Bedrijfskosten
Hieronder zijn opgenomen alle niet hiervoor genoemde kosten.

9

Vaststelling jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Op 23 september 2016 heeft het bestuur de jaarrekening 2015, die sluit met een
eigen vermogen van € 1.284 en een resultaat van € 1.284, vastgesteld.

Manon Bruinsma
voorzitter

Barbara Wessel
secretaris

Thijs Mullink
penningmeester

