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FINANCIEEL VERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Kito Events  
Zaagstraat 10 B  
3035HN Rotterdam

Rotterdam, 16-07-19

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting. 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en
volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u als opdrachtgever. 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij
natuurlijk bereid.

Ocean Finance
Administraties, belastingen en advies
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1                RESULTAAT

1.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 3.870 tegenover  € 5.430 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen
als volgt worden samengevat:

Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Verschil 2018

€

Verschil
realisatie-

begroting 2018

€

Baten

Netto-omzet 190.133 137.216 154.781 35.352 52.917

Som van de geworven baten 190.133 137.216 154.781 35.352 52.917
Overige baten 2.784 - - 2.784 2.784

Bruto-omzetresultaat 192.917 137.216 154.781 38.136 55.701

Lasten

Werving baten

Kostprijs van de omzet 169.636 117.716 145.218 24.418 51.920

Kosten van beheer en administratie 27.151 19.500 4.133 23.018 7.651

Saldo -3.870 - 5.430 -9.300 -3.870

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ocean Finance
Administraties, belastingen en advies
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2018
Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor resultaatverdeling)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vlottende activa

Openstaande debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa - 1.800

Liquide middelen  (1)

triodos 254657540 10 36.237
Triodos spaarrekening 2000583741 39.923 -
Kas 1.068 -

41.001 36.237

 41.001 38.037

 41.001 38.037
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Continuïteitsreserve 23.000 23.000
overige reserves 1.634 -3.796
resultaat boekjaar (systeemtegenrekening) -3.870 5.430

20.764 24.634

Voorzieningen  (3)

reservering bluegrass volgend jaar 5.000 5.000

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.234 6.815
omzetbelasting 6.870 1.238
Overige schulden en overlopende passiva 6.133 350

15.237 8.403

 41.001 38.037
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€
Baten

Netto-omzet  (4) 190.133 137.216 154.781

Som van de geworven baten 190.133 137.216 154.781
Overige baten  (5) 2.784 - -

Som der baten 192.917 137.216 154.781

Lasten

Wervingskosten

Kostprijs van de omzet  (6) 169.636 117.716 145.218

Kosten van beheer en administratie

Vrijwilligersvergoedingen  (7) 7.070 - -
Huisvestingslasten  (8) 5.186 - -2.248
Kantoorlasten  (9) 505 - 3.728
Vervoerskosten  (10) 78 - -
Verkooplasten  (11) 4.110 - -
Algemene lasten  (12) 10.202 19.500 2.653

27.151 19.500 4.133

Saldo -3.870 - 5.430
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat
uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden
op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
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Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze
goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen
lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in
bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de lasten van
grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere externe lasten.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de
kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover
dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde
posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen - 1.800

1. Liquide middelen

Aanhouding activa

PASSIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

2. Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 23.000 23.000
overige reserves 1.634 -3.796
resultaat boekjaar (systeemtegenrekening) -3.870 5.430

20.764 24.634

20.764 24.634

3. Voorzieningen

Overige voorzieningen

reservering bluegrass volgend jaar 5.000 5.000

Stand per 1
januari 2018

€

reservering bluegrass volgend jaar 5.000

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

omzetbelasting 6.870 1.238
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 6.133 350

Overlopende passiva

Accountantskosten - 350
Overlopende posten 6.133 -

6.133 350

Stichting Kito Events te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 12 -

___________________________________________________________________________________________________________



5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€
4. Netto-omzet

netto-omzet subsidie 79.292 87.020
sponsoren 4.152 6.802
drank en catering omzet 94.934 56.557
kramen en foodtrucks 5.180 -
merchandise 2.675 2.915
donateurs 3.900 1.487

190.133 154.781

5. Overige baten

overige bedrijfsopbrengsten 2.784 -

Wervingskosten

6. Kostprijs van de omzet

programmering 51.316 53.468
locatieproductie 41.621 35.810
medewerkers organisatie 25.805 -
organisatiekosten 10.868 30.443
publiciteitskosten 13.612 8.302
inkoop bar 26.414 17.195

169.636 145.218

Personeelslasten

7. Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligersvergoedingen 7.070 -

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfslasten

8. Huisvestingslasten

Huur 6.000 -
Gas water licht 78 -
Onroerendezaakbelasting 196 -
Overige huisvestingslasten 74 -
Doorbelaste huur -1.162 -2.248

5.186 -2.248

9. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 178 -
Automatiseringslasten 105 -
Porti 73 -

transporteren 356 -
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Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€
Transport 356 -

Contributies en abonnementen 149 -
Overige kantoorlasten - 3.728

505 3.728

10. Vervoerskosten

overige reiskosten 78 -

11. Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 160 -
Relatiegeschenken 1.487 -
Reis- en verblijflasten 2.463 -

4.110 -

12. Algemene lasten

Administratielasten 837 1.050
Verzekeringen 1.931 1.329
bankkosten 353 274
algemene kosten 7.081 -

10.202 2.653
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