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Stichting Harmonia Mundi
T.a.v. het bestuur
Deventerweg 121
7203 AE  ZUTPHEN

Heeten, 24 mei 2020

Geacht bestuur,

Opdracht

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: de heer W.K. Lange
Secretaris: mevrouw F.G. de Noord
Penningmeester: mevrouw M. Bernart

Hoogachtend,
Bas Aarnink Administratie & Advies

Bas Aarnink

De organisatie is als stichting op 6 september 1991 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Beoefening van podiumkunst.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 41210777 en is 
statutair gevestigd te Zutphen.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastingkantoor Amsterdam en is daar bekend 
onder het fiscale nummer 800474235.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting Harmonia Mundi 
gevestigd aan de Deventerweg 121 te Zutphen.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurde stichting.
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2019 31-12-2018

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 6.974 10.018 
Vorderingen en overlopende activa 1.349 735 
Kortlopende schulden en overlopende passiva (700) (300)

Werkkapitaal 7.623 10.453 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 7.623 10.453 

7.623 10.453 

2019

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (400)
Toename vorderingen en overlopende activa 614 
Afname liquide middelen (3.044)

(2.830)

De liquide middelen zijn in 2019 gedaald met € 3.044 ten opzichte van 2018.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2019 gedaald met € 2.830 ten opzichte van 2018, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2019 2018

€
In % van de

baten €
In % van de

baten

Baten 30.491 100,0 22.550 100,0 
Directe lasten (32.276) (105,9) (21.054) (93,4)

Baten -/- directe lasten (1.785) (5,9) 1.496 6,6 

Algemene kosten 849 2,8 712 3,2 

Som der exploitatielasten 849 2,8 712 3,2 

Exploitatieresultaat (2.634) (8,7) 784 3,4 

Financiële baten en lasten (196) (0,6) (149) (0,7)

Resultaat (2.830) (9,3) 635 2,7 

2019

Afname baten -/- directe lasten (3.281)

Toename algemene kosten 137 

Per saldo toename som der exploitatielasten 137 

Afname exploitatieresultaat (3.418)

Afname financiële baten en lasten (47)

Afname resultaat (3.465)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2019 en 2018 als volgt in euro's 
en procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de afname van het resultaat van € 3.465, ten opzichte van 2018, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag
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Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Belastingen en sociale lasten 1.349 735 

1.349 735 

Liquide middelen 2 6.974 10.018 

8.323 10.753 

Balans per 31 december 2019
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Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 7.623 10.453 

7.623 10.453 

4

Overlopende passiva 700 300 

700 300 

8.323 10.753 

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

(in euro's)

Toelichting 2019 2018

Baten 5 30.491 22.550 
Directe lasten 6 (32.276) (21.054)

Baten -/- directe lasten (1.785) 1.496 
Overige bedrijfskosten: 7

Algemene kosten 849 712 

Som der exploitatielasten 849 712 

Exploitatieresultaat (2.634) 784 

Rentelasten en soortgelijke kosten (196) (149)

Financiële baten en lasten 8 (196) (149)

Resultaat (2.830) 635 

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Harmonia Mundi

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Zutphen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41210777

Activiteiten

Vestigingsadres

Deventerweg 121
7203 AE Zutphen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 90011 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Beoefening van podiumkunst.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de projecten direct toe te rekenen kosten.

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor projecten.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Belastingen en sociale lasten 1.349 - 1.349 735 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting 1.349 735 

2) Liquide middelen

ING Bank 6.974 10.018 

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 7.623 10.453 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2019

Opnames 
minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 
op 01-01-2019

Opnames 
minus 

stortingen 
2019

Resultaat over 
de periode 

2019

Eindkapitaal 
op 31-12-2019

Stichting Harmonia Mundi - 10.453 - (2.830) 7.623 

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende passiva 700 300 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Administratiekosten 700 300 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

(in euro's)

2019 2018    
5) Baten

Opbrengsten projecten 30.491 22.550 

6) Directe lasten

Kosten projecten 32.276 21.054 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Opbrengsten projecten

Ticketverkoop 10.649 5.600 
Contributies 11.125 13.500 
Giften en subsidies 8.717 3.450 

30.491 22.550 

Kosten projecten

Inhuur Wolfgang Lange 10.941 10.136 
Inhuur derden 1.350 912 
Vergoedingen repetities en concerten 6.385 1.050 
Reiskostenvergoedingen 5.688 2.279 
Huur 4.604 4.624 
Drukwerk 1.364 806 
Overige kosten 1.944 1.247 

32.276 21.054 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

7) Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 849 712 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Algemene kosten

Administratiekosten 400 300 
Kantoorbenodigdheden 270 139 
Webhosting 179 273 

849 712 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Harmonia Mundi Stichting Harmonia Mundi
gevestigd te Zutphen gevestigd te Zutphen

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

8) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten (196) (149)

Per saldo een last / last (196) (149)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 196 149 
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