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SAMENSTELLINGSOPDRACHT JAARREKENING 2020
Geacht bestuur,
De jaarrekening van Stichting Pynarello te Utrecht is door mij samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-enverliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door mij uitgevoerd volgens Nederlands recht. Ik heb daarbij mijn
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u mij
alle relevante informatie aanlevert. Ik heb mijn werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden ben ik door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met mijn kennis
van Stichting Pynarello.
Bij het uitvoeren van deze opdracht heb ik mij gehouden aan de voor mij geldende relevante
ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan
dat ik de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief heb uitgevoerd en
dat ik vertrouwelijk omga met de door u verstrekte gegevens.
Heiloo, 23 april 2021
Jan Horio Belastingadvies

Jan Horio

JAN HORIO BELASTINGADVIES
WWW.JANHORIOBELASTINGADVIES.NL
KVK 65586344

JAARREKENING 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

(in euro's)

Vorderingen
Belastingen
Overlopende activa

4.699
-

1.834
4.610
4.699

6.444

98.359

103.828

Totale Vlottende Activa

103.058

110.272

TOTALE ACTIVA

103.058

110.272

31 december 2020

31 december 2019

Liquide middelen

PASSIVA
(in euro's)
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

40.502
-

Totale Eigen Vermogen
Kortlopende Schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

9.646
24.062
40.502

62.556

Totale Kortlopende Schulden
TOTALE PASSIVA
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33.708

368
76.196
62.556

76.564

103.058

110.272

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2020
BATEN

2020

Begroting

2019

112.213
4.596
96.145
11.472
112.213
14.472
14.472

111.350
13.850
97.500
111.350
6.000
6.000

55.814
50.300
1.053
4.461
35.705
91.519
-

30.559
350
83.669
114.578

33.250
84.500
117.750

13.608

241.263

235.100

115.627

Subsidies
Incidentele subsidies uit publieke middelen

65.000

60.000

18.500

Totale Subsidies

65.000

60.000

18.500

TOTALE BATEN

306.263

295.100

134.127

2020

Begroting

2019

Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel

15.178
9.497

8.000
12.740

10.730
6.451

Totale Beheerlasten

24.675

20.740

17.181

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel

265.619
9.175

259.700
15.510

116.105
14.279

Totale Activiteitenlasten

274.794

275.210

130.384

TOTALE LASTEN

299.469

295.950

147.565

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

6.794

-850

-13.438

EXPLOITATIERESULTAAT

6.794

-850

-13.438

-24.062
30.856

-

-13.438
-

6.794

-850

-13.438

(in euro's)
Eigen inkomsten
Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
Overige publieksinkomsten
Publieksinkomsten buitenland
Totale Publieksinkomsten
Vergoedingen coproducent
Overige directe inkomsten
Totale overige directe inkomsten
Bijdragen uit private middelen
Bijdragen uit private middelen - particulieren
Bijdragen uit private middelen - bedrijven
Bijdragen uit private middelen - private fondsen
Totale bijdragen uit private middelen
Totale eigen inkomsten

LASTEN

10.500
24.108

BESTEMMING RESULTAAT EN MUTATIES RESERVES/FONDSEN
Vrijval reserve beheerlasten
Toevoeging aan algemene reserve

MUTATIE EIGEN VERMOGEN
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ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de volgende wet- en regelgeving:
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover van toepassing;
Tevens is Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving van
toepassing op de jaarrekening.
De jaarrekening is mede opgesteld overeenkomstig inrichtingseisen volgens het Handboek
verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2020.
Aard der activiteiten
Stichting Pynarello is opgericht op 2 februari 2017 en statutair gevestigd te Utrecht.
De stichting heeft statutair als doel: Jong en oud inspireren met avontuurlijke muziek en verder al
hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Bestaande en nieuwe muziek in de belangstelling van een breed publiek te plaatsen;
- Een bijdrage te leveren aan (talent)ontwikkeling en educatie op het gebied van muziek;
- Het organiseren van concerten, workshops, repetities, lezingen en festivals.
Fiscale positie
De stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met vennootschapsbelasting is geen
rekening gehouden. De over 2017, 2018 en 2020 behaalde winst is fiscaal opgenomen in een
bestedingsreserve voor kosten voor toekomstige projecten. Het fiscale verlies over 2019 is daarop in
mindering worden gebracht. Naar verwachting zal op termijn tevens sprake zijn van de zogenaamde
subjectieve vrijstelling voor stichtingen met een gering resultaat en kleinschalige activiteiten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het exploitatieresultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting
Pynarello.
Langlopende schulden en kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen kostprijs.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze gerealiseerd zijn. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend
aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.
Baten
De baten bestaan uit entreegelden en uitkoopsommen voor gegeven concerten, aan derden in
rekening gebrachte bedragen voor medewerking aan radio- en/of televisieopnamen (netto) en
overige diensten alsmede alle overige aan enig boekjaar toe te rekenen baten. Tevens worden tot de
baten gerekend bijdragen om niet van particulieren, bedrijven, private fondsen en goede
doelenloterijen. Tot de baten horen eveneens subsidies uit publieke middelen. Opbrengsten worden
opgenomen tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, onder aftrek van
omzetbelastingen.
Lasten
Bedrijfslasten
Hieronder zijn opgenomen de aan het beheer en de activiteiten toe te rekenen personele en
materiele lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen € 4.699
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 4.699
Het betreft de te ontvangen omzetbelasting over het 4e kwartaal 2020.
31-12-2020

31-12-2019

Overlopende activa
Vooruitbetaalde facturen en kosten

-

4.610

-

4.610

De vooruitbetaalde facturen en kosten 2019 betreffen het project De Nieuwe Wereld dat in januari
2020 is uitgevoerd.
Liquide middelen
Het totaal aan kasmiddelen en direct opvraagbare saldi bij bankinstellingen bedraagt € 98.359 ultimo
boekjaar.
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
2020

2019

Stand per 1 januari

9.646

9.646

Resultaat boekjaar

30.856

-

Stand per 31 december

40.502

9.646

Bestemmingsreserve beheerlasten
Het verloop van de bestemmingsreserve beheerlasten is als volgt:
2020

2019

Stand per 1 januari

24.062

37.500

Onttrekking aan de reserve

24.062

13.438

-

24.062

Stand per 31 december

De reserve is door het bestuur van de stichting gevormd uit de in 2017 door Société Gavigniès
toegekende Prix Madeleine Margot. De ontvangen bijdrage ad € 50.000 was bestemd ter dekking van
beheerlasten in de jaren 2017-2020. Nu de stichting vanaf 2021 structurele subsidies ontvangt is
door het bestuur besloten dat de bestemmingsreserve voor beheerlasten vrijvalt en wordt
toegevoegd aan de algemene reserve.
Kortlopende schulden € 62.556
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Overlopende passiva
De specificatie van deze post is als volgt:
Vooruitontvangen bijdragen
Te retourneren bijdrage
Nog te betalen kosten
Betalingen onderweg

31-12-2020

31-12-2019

60.000
684
1.872

75.745
451
-

62.556

76.196

De te retourneren bijdrage ziet op een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten voor het Project
‘Beethoven Patch’ dat in januari 2021 zou plaatsvinden. Deze projectsubsidie is toegekend op 4
augustus 2020 en ook reeds aan Pynarello overgemaakt. In september 2020 is door het Fonds
Podiumkunsten besloten dat de aanvraag van Pynarello voor een meerjarige productiesubsidie in de
periode 2021-2024 wordt gehonoreerd. Op grond van de regels van het Fonds Podiumkunsten kan
een instelling niet tegelijkertijd een meerjarige productiesubsidie en een projectsubsidie ontvangen.
Dat betekent dat de reeds ontvangen projectsubsidie terugbetaald dient te worden. De beschikking
waarmee de projectsubsidie wordt teruggevorderd is ultimo 2020 nog niet ontvangen. Om die reden
is deze bijdrage onder overlopende passiva opgenomen op de balans.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

Begroting
De in deze jaarrekening opgenomen begroting betreft de door het bestuur vastgestelde begroting
2020.
Onderstaand wordt een voornamelijk cijfermatige analyse van de gerealiseerde exploitatie en de
verschillen t.o.v. de begroting gegeven. Voor een meer inhoudelijke toelichting zij verwezen naar het
bestuursverslag.
Verschillen ten opzichte van de begroting
Begroot saldo
Werkelijk voordelig saldo

-850
6.794

Voordeliger dan begroot

7.644

De globale specificatie van het voordelig verschil ten opzichte van de begroting is als volgt:
2020

Begroting

Verschil

Directe (publieks)inkomsten
Bijdragen uit private middelen
Incidentele subsidies publieke middelen

126.685
114.578
65.000

117.350
117.750
60.000

9.335
-3.172
5.000

Totaal baten

306.263

295.100

11.163

Beheerlasten: personeelskosten
Beheerlasten: materiële lasten
Activiteitenlasten: personeelskosten
Activiteitenlasten: materiële lasten

15.178
9.497
265.619
9.175

8.000
12.740
259.700
15.510

7.178
-3.243
5.919
-6.335

Totaal lasten

299.469

295.950

3.519

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

6.794

-850

7.644

Exploitatieresultaat

6.794

-850

7.644

Baten

Lasten

De afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vallen allemaal binnen een acceptabele marge.
Dat heeft er mede mee te maken dat de begroting door de wisseling van zakelijk leiders pas in 2020
is vastgesteld. De vastgestelde begroting houdt dus al rekening met de coronacrisis.
De directe publieksinkomsten zijn iets hoger dan begroot omdat veel zalen pas laat hebben besloten
een (kleine) compensatie te bieden voor geannuleerde concerten. Bijdragen uit private middelen zijn
iets lager dan begroot omdat er iets minder nieuwe donateurs zijn geworven dan begroot. De reden
daarvan is dat er nauwelijks concerten waren waarbij donateurs benaderd konden worden. De
subsidies uit publieke middelen zijn iets hoger dan begroot door de toekenning van de balkonscéne
regeling van het FPK.

Pagina 11 van 15

De personele lasten zijn iets hoger dan begroot. Voor personele beheerlasten heeft dat te maken
met het vele extra werk dat achter de schermen is gedaan in verband met de coronacrisis. De
materiële lasten zijn lager dan begroot, met name omdat er minder marketinguitgaven zijn geweest
dan begroot vanwege het niet doorgaan van veel concerten.
Per saldo is een klein negatief exploitatieresultaat omgebogen in een positief exploitatieresultaat.
BATEN
Publieksinkomsten € 126.685
De publieksinkomsten betreffen voornamelijk uitkoopsommen. De overige directe inkomsten ad €
14.472 betreffen vergoedingen van theaters en podia in verband met door coronamaatregelen
geannuleerde uitvoeringen.
Bijdragen uit private middelen € 114.578
De bijdragen uit private middelen zijn afkomstig van particulieren, bedrijven (€ 350) en private
fondsen. Van particulieren is € 30.559 ontvangen.
2020
Bijdragen uit private middelen - private fondsen
Stichting NORMA

Stichting Diorapthe
Stichting Fonds 21
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Cultuurfonds BNG
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Fentener van Vlissingen Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
K.F. Hein Stichting

10.000
13.919
25.000
15.000
10.000
1.000
2.500
1.250
5.000
83.669

Subsidies € 65.000
De subsidies betreffen incidentele subsidies uit publieke middelen.
2020
Incidentele subsidies uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten

65.000
65.000

Het Fonds Podiumkunsten heeft subsidies verstrekt voor de projecten De Nieuwe Wereld en Verre
Liefde.
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LASTEN
Beheerlasten € 24.675
Van de beheerlasten is € 15.178 besteed aan de zakelijke leiding en € 9.497 aan lasten als
fondsenwerving, algemene publiciteit en kantoor- en organisatiekosten.
Activiteitenlasten € 274.794
De activiteitenlasten bestaan voornamelijk uit personele lasten i.c. de vergoedingen voor de
uitvoerende musici en de artistieke leiding.
2020
Activiteiten lasten p erso n eel
Artistieke en productionele leiding
Ensemble
Solisten en overige uitvoerenden

Com poniste n e n arrangeurs inhuur
Ove rige activite ite nlasten pe rsone el

19.078
221.970
1.600
7.750
15.221
265.619

De overige activiteitenlasten bedragen € 9.175 en betreffen materiële voorbereidings- en
uitvoeringskosten en kosten voor marketing en specifieke publiciteit.
Mutaties in reserves en fondsen € 24.062
De in 2017 van de Société Gavigniès ontvangen Prix Madeleine Margot voor het project Pynarello is
indertijd door het bestuur van de stichting bestemd om meerdere jaren beheerlasten te dekken. De
stichting ontvangt (nog) geen structurele subsidies.

Nu de stichting vanaf 2021 structurele subsidies ontvangt is door het bestuur besloten dat de
bestemmingsreserve voor beheerlasten vrijvalt en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur
Utrecht,
Voorzitter

Lútsen de Vries - Amsterdam, 26 mei 2021

Penningmeester

Eva Postema, 2 juni 2021
Pagina 13 van 15

OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het exploitatieresultaat 2020 bedraagt €. 6.794 . Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen
aan de algemene reserve. Hiermee is in de balans rekening gehouden.
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