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1.  RAPPORTAGES



               Stichting Consensus Vocalis

               Het Bestuur

               Hooiraamhoek 66

               7546 MB  ENSCHEDE

Referentie:                 Enschede, 21 februari 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte bestuursleden,

1.1  RB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Consensus Vocalis te Enschede is door ons samengesteld op basis van de van 

u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en 

verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en met de 

uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij 

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, 

het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve 

van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot 

de getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

1.2  Algemeen

Oprichting

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 361.112 100,0% 548.373 100,0%

Bruto-marge 361.112 100,0% 548.373 100,0%

Overige bedrijfsopbrengsten 149.540 41,4% 79.921 14,6%

Bruto bedrijfsresultaat 510.652 141,4% 628.294 114,6%

Lonen en salarissen 510.017 141,2% 541.468 98,7%

Sociale lasten 7.206 2,0% 5.174 0,9%

Afschrijvingen materiële vaste activa 355 0,1% 355 0,1%

Overige personeelskosten 619 0,2% 960 0,2%

Huisvestingskosten 14.544 4,0% 2.187 0,4%

Verkoopkosten 3.050 0,8% 5.463 1,0%

Kantoorkosten 3.038 0,8% 4.748 0,9%

Algemene kosten 7.516 2,1% 6.328 1,2%

Som der kosten 546.345 151,2% 566.683 103,4%

Bedrijfsresultaat -35.693 -9,8% 61.611 11,2%

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.007 -0,3% -499 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -1.007 -0,3% -499 -0,1%

Bijzondere baten 11.695 3,2% - 0,0%

Som der bijzondere baten en lasten 11.695 3,2% - 0,0%

Resultaat -25.005 -6,9% 61.112 11,1%

Blijkens de akte d.d. 10 november 2010 werd de Stichting Consensus Vocalis per genoemde datum 

opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51264048.

20182019

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Overige bedrijfsopbrengsten 69.619

Bijzondere baten 11.695

Daling van:
Lonen en salarissen 31.451

Overige personeelskosten 341

Verkoopkosten 2.413

Kantoorkosten 1.710

117.229

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Omzet 187.261

Stijging van:
Sociale lasten 2.032

Huisvestingskosten 12.357

Algemene kosten 1.188

Rentelasten en soortgelijke kosten 508

203.346

Daling resultaat 86.117

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 86.117. De ontwikkeling van het resultaat 2019 

ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 7.584 20.339

Liquide middelen 41.834 67.650

Totaal vlottende activa 49.418 87.989

Af: kortlopende schulden 4.219 18.140

Werkkapitaal 45.199 69.849

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 1.061 1.416

1.061 1.416

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 46.260 71.265

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 46.260 71.265

46.260 71.265

Hoogachtend,

Cuperus Belastingadvies & Administraties

P.A. Cuperus - Luining

Register Belastingadviseur

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, 

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

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

gaarne bereid.

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 

gedaald met € 24.650.
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2.  JAARREKENING



Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 1.061 1.416

1.061 1.416

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren - 19.589

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 7.584 -

Overige vorderingen - 750

7.584 20.339

Liquide middelen 41.834 67.650

Totaal activazijde 50.479 89.405

31 december 2019 31 december 2018

                             RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 februari 2020

 - 8 -



Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 46.260 71.265

46.260 71.265

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.250 668

Overige schulden 2.969 17.472

4.219 18.140

Totaal passivazijde 50.479 89.405

31 december 2019 31 december 2018

                             RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 februari 2020
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Netto-omzet 361.112 548.373

Bruto-marge 361.112 548.373

Overige bedrijfsopbrengsten 149.540 79.921

Bruto bedrijfsresultaat 510.652 628.294

Lonen en salarissen 510.017 541.468

Sociale lasten 7.206 5.174

Afschrijvingen materiële vaste activa 355 355

Overige personeelskosten 619 960

Huisvestingskosten 14.544 2.187

Verkoopkosten 3.050 5.463

Kantoorkosten 3.038 4.748

Algemene kosten 7.516 6.328

Som der kosten 546.345 566.683

Bedrijfsresultaat -35.693 61.611

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.007 -499

Som der financiële baten en lasten -1.007 -499

Bijzondere baten 11.695 -

Som der bijzondere baten en lasten 11.695 -

Resultaat -25.005 61.112

2019 2018

                             RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 februari 2020
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

De activiteiten van Stichting Consensus Vocalis, statutair gevestigd te Enschede, bestaan voornamelijk uit:

- Beoefening van podiumkunst

- Het bevorderen en de ontwikkeling van de koorzang
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hooiraamhoek 66 te Enschede.

Stichting Consensus Vocalis, statutair gevestigd te Enschede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 51264048.

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

Stichting Consensus Vocalis 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 jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met 

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het 

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld 

in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen 

en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving van toepassing.
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. 

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. 
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk 

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van 

korter dan 1 jaar.

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.

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.

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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Verlenen van diensten

Overige bedrijfsopbrengsten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit subsidies en giften.

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

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de winst- en verliesrekening.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen.
Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten 

opgenomen in een herinvesteringsreserve.

Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen 

die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

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. 

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf 

het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 

actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van 

bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over 

terreinen wordt niet afgeschreven. 
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 1.776

Cumulatieve afschrijvingen -360

Boekwaarde per 1 januari 1.416

Afschrijvingen -355

Mutaties 2019 -355

Aanschafwaarde 1.776

Cumulatieve afschrijvingen -715

Boekwaarde per 31 december 1.061

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 19.589

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 7.584 -

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 10.691 -

Omzetbelasting suppletie -5.640 -

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 2.533 -

7.584 -

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen - 750

Liquide middelen

ABN AMRO 5292.52.015 41.834 67.650
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 71.265 10.153

Uit voorstel resultaatbestemming -25.005 61.112

Stand per 31 december 46.260 71.265

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 668

Loonheffing 1.250 -

1.250 668

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode - 3.201

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren - -2.533

- 668

Loonheffing

Loonheffing, laatste periode 1.250 -

Overige schulden

Nog te betalen kosten projecten - 15.030

Reservering administratiekosten 1.000 1.000

Reservering vakantiegelden 1.969 1.442

2.969 17.472
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Netto-omzet

Omzet laag 324.112 565.841

Omzet nul 37.000 -

Omzet binnen EU - 2.569

Mutatie nog te ontvangen opbrengsten - -20.037

361.112 548.373

Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidies en giften 149.540 79.921

Lonen en salarissen

Salaris zakelijk leider 38.370 29.646

Gages dirigenten 15.659 11.811

Gages zangers 350.372 450.971

Gages instrumentalisten 862 16.051

Vergoeding productieleider 3.784 2.592

Vergoeding artistiek leider 2.485 1.350

Vergoeding medewerker PR 6.672 3.880

Reiskostenvergoedingen 87.856 22.996

Overnachtingen 3.957 2.171

510.017 541.468

Sociale lasten

Sociale lasten 7.206 5.174

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 355 355

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 95 -

Onkostenvergoedingen 524 960

619 960

Huisvestingskosten

Huur repetitieruimte 14.544 2.187

Verkoopkosten

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 34,1% gedaald.

 - 17 -



Stichting Consensus Vocalis te Enschede

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Reclame- en advertentiekosten 500 265

Representatiekosten 304 113

Verteringen, lunch en dinerkosten 1.218 2.579

Digitale media en opnames - 2.345

Teksten schrijven 1.000 -

Overige PR kosten 28 161

3.050 5.463

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.101 794

Drukwerk 264 638

Portokosten 297 450

Kosten automatisering - 2.204

Kopieerkosten - 127

Contributies en abonnementen 1.358 420

Overige kantoorkosten 18 115

3.038 4.748

Algemene kosten

Administratiekosten 2.619 1.940

Advieskosten 4.800 -

Kleine aanschaffingen - 2.577

Huur inventaris en instrumenten - 527

Huur en aanschaf bladmuziek 97 1.332

Overige algemene kosten - -48

7.516 6.328

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 1.044 194

Rente en boetes belastingdienst - 365

Overige rentelasten -37 -60

1.007 499

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Terugontvangen administratiekosten oude jaren 11.695 -

 - 18 -



3.  BIJLAGEN



3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2019

Inves-

teringen

2019

Desinves-

teringen

2019

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2019

€ € € €

Materiële vaste activa

Inventaris

MacBook Pro 29-12-2017 1.776 1.776

Totaal materiële vaste activa 1.776 - - 1.776

Totaal vaste activa 1.776 - - 1.776
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2019

Afschrij-

vingen 

2019

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2019

Boekwaarde 

per 

31-12-2019

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

360 355 - 715 1.061 20,00

360 355 - 715 1.061 -

360 355 - 715 1.061 -
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Stichting Consensus Vocalis te Enschede

3.2  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2019 € €

BTW nummer: 823185941.B.01

Omzet
Omzet laag 1b 324.112 29.170

Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 37.000

Omzet naar het buitenland
Omzet binnen de EU 3b 2.569

Verschuldigde omzetbelasting 29.170

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 46.344

46.344

Te ontvangen omzetbelasting 5g -17.174

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal -6.280

2e kwartaal -5.843

3e kwartaal -4.770

4e kwartaal -5.921

-22.814

Suppletie omzetbelasting 2019 5.640

31-12-2019

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode -10.691

Omzetbelasting suppletie 5.640

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren -2.533

-7.584

2019
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