Leeswijzer bij de Jaarrekening 2018 van de St. Frais & Gaillard
Hierbij presenteren wij de Jaarrekening 2018 van de Stichting Frais & Gaillard, die wij middels
deze Leeswijzer kort toelichten.
INLEIDING

In 2018 heeft Ensemble Corona een beperkt aantal openbare concerten kunnen geven, opmerkelijk
daarbij is een toename van het aantal besloten concerten op uitnodiging bij particulieren.
In het 2e half jaar vond een deel van de activiteiten van de Stichting 'achter de schermen' plaats ter
voorbereiding van projecten in het opvolgende jaar en in 2020.
BIJ BLZ 2:

In 2018 is opnieuw een klein beroep gedaan op de reserve. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te
wijzen:
- De Stichting geeft graag voorrang aan het eniszins decent uitbetalen van de musici en het
vergoeden van hun kosten, maar m.n. reiskosten voor repetities worden niet makkelijk gedekt door
uitkoopsommen of opbrengst uit eigen-beheerconcerten. (Anderzijds: de kosten voor de twee videoopnames in de zomer zijn in rekening gebracht bij de musici van Ensemble Corona en drukten dus
niet op de uitgaven van de Stichting.)
- De Stichting is overgestapt van ING- naar Triodos-bank, waardoor geruime tijd voor twee banken
bankkosten moeten worden betaald; eind 2018 is de rekening bij de ING overigens definitief
opgeheven.
Wij streven ernaar de reserve niet opnieuw te laten dalen, en hebben om die reden begin 2019 een
succesvol fundraising-concert gegeven. Dit evenement was oorspronkelijk voor het najaar 2018
gepland.
BIJ BLZ 3:

Baten en lasten worden toegelicht op p 6 van de desbetreffende Jaarrekening en verderop in deze
Leeswijzer.
BIJ BLZ 6:

Subsidies en bijdragen:
Geen donaties, geen subsidies

Omzet:
Wij zien een afname van de omzet; er waren inkomsten vanuit een aantal concerten voor
particulieren door Ensemble Corona, en twee concerten in opdracht van organisaties.
In 2018 heeft Ensemble Corona in totaal 6 uitvoeringen gerealiseerd:
Aus tieffer Noth: concert in eigen beheer, 4 musici: in Huys Dever te Lisse, recette-opbrengst € 280,–,
geen huurkosten vereist (aantal bezoekers 35).
Uitvaartmuziek gekozen uit het 15e-eeuwse repertoire, Amsterdam, 3 musici. Geen opbrengst en geen
huurkosten (aantal luisteraars ± 50).
Aus tieffer Noth: High Tea-concert Slot Zuylen, 4 musici: bruto-uitkoop € 600,– (aantal bezoekers ±
60).
Verjaardagsconcert, repertoire: afwisselende keuze uit meerdere programma's; Edam, 4 musici. Bruto
vergoeding € 800,– cash (aantal luisteraars ± 50).
Verjaardagsconcert, repertoire: afwisselende keuze uit meerdere programma's; Ede, 4 musici. Bruto
vergoeding € 600,– cash (aantal luisteraars ± 50).
Concert voor 500 jaar Janskerk, NH Archief, Haarlem, Programma met 15-e eeuwse muziek; 4 musici.
Uitkoop € 500,– + BTW + reiskosten (aantal luisteraars ± 60).

Directe kosten:
• Zaalhuur: voor beide opnamen in Schiedam (in rekening gebracht bij de musici).
• Honoraria artiesten: De Stichting kiest ervoor de musici altijd iets uit te betalen, ook
wanneer de inkomsten laag zijn.
• Reis- en verblijfkosten: De Stichting betaalt aan Elly van Munster de reiskosten om van haar
woonplaats Rotterdam naar Amsterdam te komen voor de repetities, en aan alle musici om
naar de concertlocaties te reizen. (De reiskosten voor de opnames zijn in rekening gebracht
bij de leden van Ensemble Corona.)
Personeelsformatie:
Ensemble Corona werkte in 2018 met een vaste bezetting van 4 musici. Valeria Mignaco
zang, Heleen Gerretsen blaasinstrumenten, Margo Fontijne strijkinstrumenten en Elly van
Munster tokkelinstrumenten. Overigens kan in voorkomende gevallen het ensemble ook in
kleinere bezetting optreden. Geen van genoemde musici is in loondienst.
Algemene en bureaukosten:
deze algemene kosten hebben wij weer iets weten terug te brengen, mede door
kleinschaliger activiteiten te ondernemen.
Publiciteitskosten:
Ensemble Corona heeft met een kraam op de Kamermuziekdag 2018 gestaan. Wij hebben
voor die gelegenheid ook nieuw materiaal laten maken voor toekomstige programma's.
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Aan de bestuursleden van
Stichting Frais & Gaillard
p/a Olympiaplein 20-A-1
1076 AB AMSTERDAM

Amsterdam, mei 2019

Geacht bestuur,
Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2018 toekomen.

1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De boekhouding werd door u zelf verzorgd en door mij gecontroleerd.

2. Subsidies

Er werden in 2018 geen subsidies ontvangen.

3. Resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt € 426,- negatief. Het stichtingsvermogen komt daarmee
op € 673,- positief.
Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.
Met vriendelijke groet,

Carla Custers

stichting Frais & Gaillard 2018 – pagina 1

Balans
31-12-2018
€

31-12-2017
€

ACTIVA
Vlottende activa
Debiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

245
555
800

121
1.345
1.466

800

1.466

31-12-2018

31-12-2017

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve eind vorig boekjaar
Resultaat dit boekjaar

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

1.100
-426
673

2.132
-1.033
1.100

127
127

212
155
367

800

1.466
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Staat van baten en lasten
realisatie 2018
€
Baten
Subsidies
Omzet

Lasten
Directe kosten
Algemene en bureaukosten
Publiciteitskosten
Financieringskosten
Bijzondere lasten

Resultaat

realisatie 2017
€

3.691
3.691

110
6.208
6.318

3.452
208
207
261
-11
4.117

6.615
259
242
235
-0
7.351

-426

-1.033
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats
naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20% voor zowel inventaris en inrichting als voor kantoorapparatuur.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis
van historische kosten.
Bijzondere baten en lasten
Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende
baten en lasten verantwoord.
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Toelichting op de balans
31-12-2018
€

31-12-2017
€

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Debiteuren dit boekjaar
Overlopende activa
Omzetbelasting dit boekjaar
Liquide middelen
Triodos Bank betaalrekening
Triodos Bank spaarrekening
ING Bank betaalrekening
ING Bank spaarrekening
Kas

-

-

245
245

121
121

539
17
555

903
54
87
301
1.345

2.132
-1.033
1.100

2.844
-711
2.132

-

212
212

27
100
127

55
100
155

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Stand begin vorig boekjaar
Resultaat vorig boekjaar
Stand eind vorig boekjaar
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Crediteuren dit boekjaar
Overlopende passiva
Te betalen bankkosten
Te betalen administratiekosten
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Toelichting op de staat van baten en lasten
realisatie 2018
€
Subsidies en bijdragen
Ontvangen donaties
Omzet
Uitkoopsomen en recettes
Verkoop cd's en programmaboekjes
Ontvangen reis- en onkosten
Directe kosten
Huur zalen en repetitieruimten
Honoraria artiesten
Reis- en verblijfkosten

realisatie 2017
€

-

110
110

3.406
285
3.691

6.179
29
6.208

110
2.805
537
3.452

335
5.384
896
6.615

76
34
98
208

29
38
112
80
259

207
207

162
80
242

0262
261

235
235

560
11-

00-

Personeelsformatie
Op 31 december 2018 was geen personeel in loondienst.
Algemene en bureaukosten
Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Administratiekosten
Overige algemene kosten
Publiciteitskosten
Publiciteit
Representatie- en vergaderkosten
Financiële baten en lasten
Ontvangen rente
Bankkosten
Bijzondere baten en lasten
Kasverschil
Bijzondere baten
Bijzondere lasten
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