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Omschrijving Activa Passiva Omschrijving Activa Passiva
Bank betaalrekening 3.565 Bank betaalrekening 1.663
Spaarrekening 30.597 Spaarrekening 5.597
Debiteuren 12.590
Vorderingen (kortlopend) 26.125 Vorderingen (kortlopend) 4
saldering subsidies -26.125 BTW R/C 81
BTW R/C 6.427
Crediteuren 167
Schulden (kortlopend) 800 Algemene reserve 6.345
Algemene reserve 18.338 Bestemmingsreserve 1.000
Nog te besteden subsidies 60.000
saldering subsidies -26.125

53.179 53.179 7.345 7.345

Omschrijving
7.995
1.155

Eigen inkomsten en bijdragen partners 8.096
Publieksinkomsten 9.850
Inkomsten publieke en private fondsen 71.230

totale opbrengsten 98.326

Algemene kosten 760
Personele organisatie en voorbereiding 48.850
Materiële voorbereidingskosten 10.524
Personele uitvoeringskosten 17.754
Materiële uitvoeringskosten 2.820
Communicatie, educatie en randprogramma 6.625

totale kosten 87333

vrijval bestedingsreserve -1000

resultaat 11993

Johan van der Keukenstraat 180

Balans t/m 31-12-2020 Balans t/m 31-12-2019

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 

Donaties incl crowdfunding
CD-verkoop



Toelichting resultaat en algemene reserve

Voor het project Nieuwe Registers zijn in 2019 alle nog te ontvangen subsidies
uit voorzichtigheidsoogpunt niet aan de winst toegerekend, waardoor in dat jaar

een verlies gerealiseerd is dat ten laste van de algemene reserve is gebracht.
De subsidies zijn in 2020 door Stichting Cellosonate Nederland ontvangen en als
baten verwerkt. Hiermee komt het project in 2020 tot een positief resultaat, dat 

het verlies uit 2019 compenseert en aan de algemene reserve is toegevoegd.

De bestedingsreserve die in 2019 ten laste van de winst is gevormd, is vrijgevallen

ten gunste van het project Cello Opera.

Voor het project Cello Opera is een bedrag van € 60.000 aan toegezegde subsidies

aangemerkt ter dekking van nog te maken kosten en nog niet in het resultaat
opgenomen. Hierdoor is op dit project in 2020 een verlies gerealiseerd, dat de 
stichting dekt uit de algemene reserve.

De niet projectgebonden opbrengsten van de stichting bestaan uit donaties en 

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

saldo 31-12-2019 6345

bij: resultaat Nieuwe Registers 9070
af: resultaat Cello Opera -3755

bij: niet projectgebonden opbrengsten 6678

saldo 31-12-2020 18338

Toelichting subsidies

Opgenomen zijn alle toegezegde subsidies. Een deel hiervan is niet in het
resultaat verwerkt, maar op de balans opgenomen ter dekking van 
nog te maken kosten in 2021/2022. Dit bedrag is vervolgens gesaldeerd
met het totaal aan subsidiebedragen dat is toegezegd, maar nog niet
door de stichting ontvangen is.

CD-verkoop, verminderd met algemene kosten.


