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1.  JAARREKENING



St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen [1] 34.277 30.611

Totaal activazijde 34.277 30.611

31 december 2020 31 december 2019
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St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves [2] 30.516 27.465

30.516 27.465

Kortlopende schulden

Overlopende passiva [3] 3.761 3.146

3.761 3.146

Totaal passivazijde 34.277 30.611

31 december 2020 31 december 2019
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St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Donaties [4] 12.350 11.077

Directe kosten voor doelstelling [5] 7.817 3.173

Totale baten 4.533 7.904

Overige personeelskosten [6] 300 -

Kantoorkosten [7] 290 290

Algemene kosten [8] 615 1.210

Som der lasten 1.205 1.500

Saldo van baten en lasten 3.328 6.404

Rentelasten en soortgelijke kosten [9] -276 -256

Som der financiële baten en lasten -276 -256

Resultaat 3.052 6.148

2020 2019
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St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van St.

Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel

2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest, statutair gevestigd te Hilversum,

bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de De Bazelstraat  43 te Hilversum.

- Dienstverlening voor uitvoerende kunst;

- Het ondersteunen van alle activiteiten van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO). 

St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest, statutair gevestigd te Hilversum is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61760617.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

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.
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St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen  [1]

Rekening-courant ABN AMRO bank 34.277 30.611
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St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Overige reserves  [2]

Stand per 1 januari 27.465 21.317

Uit voorstel resultaatbestemming 3.051 6.148

Stand per 31 december 30.516 27.465

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva  [3]

Overlopende passiva 3.761 3.146
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St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest te Hilversum

1.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

Donaties en overige opbrengsten  [4]

Donatie 11.435 10.455

Overige opbrengsten 40 622

Wervingsinkomsten 875 -

12.350 11.077

Directe kosten voor doelstelling  [5]

Algemene kosten voor de doelstelling 7.375 2.057

Kantinekosten 442 181

Drukkosten - 935

7.817 3.173

Overige personeelskosten  [6]

Onkostenvergoedingen 300 -

Kantoorkosten  [7]

Portokosten - -

Kosten automatisering 290 290

290 290

Algemene kosten  [8]

Accountantskosten 615 1.210

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [9]

Bankkosten en provisie 276 256

Hilversum, 

St. Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

F.J.M. Klein -Voorzitter D.F. Potjer - Secretaris, Penningmeester

J.N.M. Zonderop N. Bakker

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 11,5% gestegen.
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Daan Potjer




