Stichting Key2Singing
Gevestigd te Leiden

Jaarrekening 2014
1.

Algemeen

Dit document bevat de jaarrekening over 2014 van Stichting Key2Singing te Leiden.
De doelstellingen van de Stichting zijn, conform de Statuten:
"Het ondersteunen van een algemeen belang door het bevorderen van de kunst van het
zingen in de breedst mogelijke zin des woords en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren,
organiseren en ondersteunen van met de kunst van het zingen verband houdende
producties en projecten, zowel op amateurniveau als op professioneel niveau, op de
terreinen van:
• educatie (cursussen, workshops, masterclasses)
• performance (uitvoering en concerten)
• onderzoek (op het gebied van de stem of muziek)
• uitgeven (van compact disks of muziekuitgaven)
• het binnen wettelijke kaders verrichten van alle handelingen en combinaties van het
vorenstaande die in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn en voorts al hetgeen verricht wordt in het algemeen belang."
De jaarrekening bestaat uit:
• exploitatierekening over het jaar 2014 (staat van opbrengsten en kosten),
• balans per 31 december 2014,
• bestemming van het resultaat van 2014 (tevens controle van balans met
exploitatierekening).
2.

Uitgangspunten voor de exploitatierekening

Opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de activiteiten van de
Stichting die in het desbetreffende boekjaar zijn uitgevoerd.
De beheer- en administratiekosten zijn die welke niet zijn toe te rekenen aan activiteiten
die specifiek gerelateerd zijn aan een bepaald project.
3.

Uitgangspunten voor de balans en de resultaatbestemming

3.1

Waarderingsgrondslagen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale
waarde.
De activa worden aangehouden ten behoeve van aanwending in het kader van de
doelstellingen van de stichting .
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3.2

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
3.3

Reserves

De stichting kent een continuïteitsreserve en diverse bestemmingsreserves.
De continuïteitsreserve dient ter dekking van risico's op korte termijn en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Per 31-12-2014 is er een projectreserve voor het Scarlatti-project, waarvan de
voorbereidingen in de tweede helft van 2014 plaatsvonden en dat in de eerste helft van
2015 zijn beslag zal krijgen (zie hieronder).
Verder is er een algemene reserve voor toekomstige projecten. Hieruit zullen nieuwe
projecten voor een deel worden gefinancierd.
4.

Projectmatige uitvoering van activiteiten

Belangrijk uitgangspunt is dat de Stichting grotendeels projectgeoriënteerd werkt. Elk
van onze projecten loopt meestal in meerdere achtereenvolgende kalenderjaren. Wij
willen er daarom op wijzen dat de exploitatierekening over een bepaald kalenderjaar
slechts een momentopname biedt en dat de afrekeningen per project een beter beeld
opleveren van onze prestaties.
De volgende projecten zijn relevant voor het boekjaar 2014 (voor uitgebreide informatie
over de inhoud van de projecten verwijzen wij naar onze website):
• Handelopera Semele met ouderenparticipatie. Dit project werd voorbereid met
repetities in 2013; uitvoeringen vonden plaats in het eerste trimester van 2014. Het
project is financieel afgesloten in 2014.
• Op reis met Scarlatti (kortweg aangeduid als Scarlatti-project). Dit project werd
voorbereid met onderzoek naar partituren en audities in 2014; repetities en
uitvoeringen vinden plaats in 2015.
• Gregoriaans en Moderne Devotie. Dit project is in 2013 afgesloten. Wij hebben hieruit
echter nog boeken en CDs overgehouden voor verkoop die ook in 2014 heeft
plaatsgehad.
5.

Bemensing en honorering

Evenmin als in 2013 had Stichting Key2Singing in 2014 geen werknemers in vaste
dienst.
De bestuurders van de stichting hebben in 2014 geen bezoldiging ontvangen, wel
onkostenvergoeding.
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6.

Exploitatierekening 2014: opbrengsten

Rubriek
Algemeen + diversen
Donaties (2)
Rente spaarrekening
Herbestemming deel reservering Semele (5)
Totaal Algemeen+diversen

Totaal Resultaat (1)
1.079,00
123,66
843,06
2.045,72

1.882,60

673,00
370,00
1.043,00

265,70

3.456,94
125,00
16.434,49
9.369,49
825,00
15.822,50
960,00
1.400,00
48.393,41

719,49

5.560,00
0,00
1.000,00
0,00
6.560,00

0,00

58.042,13

2.867,79

Gregoriaans & Moderne Devotie
Verkoop Boek
Verkoop CD
Totaal attributen GreMoDe

Semele
Opname van reservering 2014 (3)
Deelnemersbijdragen (hoofdproj.)
Subsidies Hoofdproject
Subsidies Ouderenproject
Sponsoring
Toegang voorstellingen Theateruitv.
Toegang voorstellingen Fringeuitv.
Uitkoopsom Gymnasiumuitvoering
Totaal Project Semele (2014)

Scarlatti (4)
Deelnemersbijdragen
Subsidies
Sponsoring
Overig
Totaal Project Scarlatti (2014)

Totaal opbrengsten
Verklaring der noten:

(1) Kolom Resultaat = Kosten - Opbrengsten van dezelfde rubriek over het boekjaar.
(2) Donaties niet bestemd voor specifiek project.
(3) Van de reservering voor Semele op balans 20131231 (€ 4720) is slechts het bedrag
opgenomen dat gelijk is aan het boekhoudkundige resultaat van dit project over boekjaar
2013. Een deel (€ 420) bestond vooruitontvangsten voor de theatervoorstellingen. Het
resterende deel is teruggebracht naar de algemene reserve.
(4) Project "Op reis met Scarlatti" bevond zich in 2014 in de voorbereidingsfase. Het
boekhoudkundig resultaat van 2014 is geheel gereserveerd voor 2015.
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7.

Exploitatierekening 2014: kosten en resultaat

Rubriek
Algemeen + diversen

Totaal

Bankkosten
Administratiekosten
PR-kosten K2S
Totaal Algemeen+diversen

25,39
77,73
60,00
163,12

Gregoriaans & Moderne Devotie
Kosten PR & verzending
Meerkosten crediteuren 2012 & 2013
Afboeking balansvoorraad
Totaal attributen GreMoDe

121,29
156,01
500,00
777,30

Semele Hoofdproject
Honoraria en vrijw.vergoedingen
Huur, materiaal, transport, verzek.
Publiciteit & administratie
Totaal Semele Hoofdproject

17.146,87
11.333,37
1.085,60
29.565,84

Semele Ouderenproject
Honoraria en vrijw.vergoedingen
Huur, materiaal, transport, verzek.
Publiciteit & administratie
Totaal Semele Ouderenproject

Semele Gymnasiumuitvoering

13.487,48
2.648,35
385,23
16.521,06
1.587,02

Scarlatti
Alg. Projectkosten
Honoraria (projectleiding)
Vrijwilligersvergoedingen
Huur, materiaal, transport, verzek.
Publiciteitskosten
Kosten Project Scarlatti (2014)
Reservering Scarlatti voor 2015 (1)
Totaal Project Scarlatti (2014)
Totaal kosten
Boekhoudkundig resultaat 2014
Totaaltelling

723,99
2.435,00
24,50
300,45
0,00
3.483,94
3.076,06
6.560,00
55.174,34
2.867,79
58.042,13

Verklaring der noten:
(1) Het verschil tussen opbrengsten en kosten over 2014 wordt geheel gereserveerd voor 2015.
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8.

Balans per 31-12-2014

Activa

Passiva

Saldo ING-rek
Saldo spaarrekening
Kassaldo
Debiteuren Semele-proj.

5.679,85
3.594,33
390,00
9.565,00

Crediteuren GreMoDe-attributen
Crediteuren Semele-project
Crediteuren Scarlatti-project
Reservering Scarlatti 2015
Reservering toekomstige projn.
Continuïteitsreserve 31-12-2014

19.229,18

46,29
5.895,60
3.074,50
3.076,06
5.000,00
2.136,73
19.229,18

Verklaring der noten:
(1) Deze reservering is uitsluitend bedoeld voor het Hoofdproject van Scarlatti.

9.

Resultaatbestemming en controle

Continuïteitsreserve 31-12-2013
Res. toek.projn. 31-12-2013
Resultaat boekjaar 2014 (1)

1.518,94 Continuïteitsreserve 31-12-2014
2.750,00 Res. toek.projn.31-12-2014
2.867,79
7.136,73

2.136,73
5.000,00
7.136,73

Verklaring der noten:
(1) Merk op dat het Resultaat Boekjaar gedeeltelijk tot stand kwam door herbestemming van
een deel van de reservering voor Project Semele voor 2014. Zie noot (3) bij hoofdstuk 6.
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