Stichting NJO te Apeldoorn

Verkorte balans per 31 december 2016
(bedragen in euro's)

ACTIVA

Materiële vaste activa

PASSIVA

47.188

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingfondsen

1.328
22.500

Kortlopende schulden

159.744

113.933
22.451

183.572

183.572

Verkorte Staat van baten en lasten over 2016
(bedragen in euro's)
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Subsidies
Bijdragen uit private middelen
Totale baten
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Totale lasten
Saldo rentebaten/lasten

Exploitatieresultaat

394.016
6.512
764.638
473.525
1.638.691
192.257
116.016
681.973
652.505
1.642.751
440

‐3.620

Stichting NJO te Apeldoorn

Toelichting op de jaarrekening
(bedragen in euro's)

Aard der activiteiten
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de muziekbeoefening in ruime zin door jonge
musici (begaafde amateurs en aankomende beroepsmusici) de gelegenheid te bieden zich te
bekwamen in orkest- en ensemblespel en concerten te geven op een naar professionele
maatstaven verantwoord niveau. Om dit te verwezenlijken worden concerten en muziekfestivals,
waaronder een jaarlijks muziekfestival in de provincie Gelderland, georganiseerd.
Verbonden partijen
De stichting Vrienden van het NJO kan aangemerkt worden als een verbonden partij.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640 "Organisaties zonder winststreven" en de aanwijzingen die het
Fonds voor Cultuurparticipatie in het handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidies heeft gegeven.
De vergelijkende cijfers zijn waar nodig geherrubriceerd om een vergelijking met het huidige boekjaar mogelijk te maken.
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vaste activa
Materiële vaste activa
De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur.
Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Eigen vermogen
Bestemmingsfonds FCP
Op grond van de door het Fonds voor Cultuurparticipatie afgegeven beschikking is voor de niet-bestede subsidiebedragen
een bestemmingsfonds gevormd. Dit bestemmingsfonds heeft betrekking op het jaarlijks gerealiseerde exploitatieresultaat, waarbij de toevoeging of onttrekking jaarlijks wordt bepaald naar rato van de ontvangen FCP-subsidie
ten opzichte van de totale baten onttrokken aan het bestemmingfonds, echter niet verder dan het in voorgaande jaren
gevormde bestemmingfonds. Aan het eind van de subsidieperiode zal het Fonds voor Cultuurparticipatie beslissen
over de alsdan resterende middelen.
Bestemmingsfonds Instrumentarium
Dit betreft bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds (EUR 50.000,00), het kfHein fonds (EUR 5.000,00)
en de Louisa van der Velden stichting (EUR 5.000,00) ten behoeve van de aanschaf van nieuw slagwerkinstrumtarium.
De jaarlijkse vrijval van dit fonds is gelijk aan de afschrijvingstermijn van 10 jaar.
In tegenstelling tot de voorgestelde verwerkingswijze van deze bijdrage volgens het handboek verantwoording
cultuursubsidies (opnemen als langlopende schuld onder de noemer 'investeringssubsidies'), is ervoor gekozen
Richtlijn 640 te volgen en de bijdrage te verwerken als bestemmingsfonds. Als gevolg van de vereisten in deze richtlijn
is de onttrekking aan het bestemmingfonds verwerkt in de resultaatbestemming.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn
verwezenlijkt.
De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde op basis van verwachte economische levensduur.

