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VERSLAG ADMINISTRATIEKANTOOR



Aan het bestuur van
Stichting Punto Arte  
T.a.v. de heer J.W. de Vriend en mevrouw E. Buchmann  
Grensstraat 27 I  
1091SW Amsterdam  

Alphen aan den Rijn, 30 juni 2022

Geachte heer De Vriend en mevrouw Buchmann,

Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de balans met
tellingen van € 48.403 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 12.316, zijn
opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Punto Arte  te Amsterdam bestaande
uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de toelichting
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor
Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht.

Onze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte
gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.



Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Met vriendelijke groet,
Administratiekantoor Tidak B.V.

Brigitte P.R. de Niet - Jansen
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3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 12.316 tegenover  € 16.649 over 2020. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2021

% €

2020

%

Verschil

€

Netto-omzet 63.839 100,0 253 100,0 63.586
Kostprijs van de omzet 117.160 183,5 3.217 1.271,5 113.943

Bruto-omzetresultaat -53.321 -83,5 -2.964 -1.171,5 -50.357

Overige stichtingsopbrengsten 94.500 148,0 30.00011.857,7 64.500
Kosten

Kantoorkosten 3.277 5,1 236 93,3 3.041
Autokosten 2.361 3,7 - - 2.361
Verkoopkosten 7.854 12,3 329 130,0 7.525
Algemene kosten 15.371 24,1 9.655 3.816,3 5.716

 28.863 45,2 10.220 4.039,6 18.643

Bedrijfsresultaat 12.316 19,3 16.816 6.646,6 -4.500

Financiële baten en lasten - - -167 -66,0 167

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening 12.316 19,3 16.649 6.580,6 -4.333
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€

31-12-2020

€
Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 41.666 29.350
Langlopende schulden 6.500 6.500

48.166 35.850

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 1.370 2.408
Liquide middelen 47.033 70.555

48.403 72.963

Af: kortlopende schulden 237 37.113

Werkkapitaal 48.166 35.850
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5                KENGETALLEN

5.1                Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.

2021 2020

Brutomarge
Bruto-omzetresultaat/netto-omzet -83,52 -1.170,48

Nettowinstmarge
Resultaat/netto-omzet 19,29 6.574,94

Rentabiliteit totaal vermogen
Bedrijfsresultaat/totale vermogen 25,45 23,05

Rentabiliteit eigen vermogen
Resultaat/eigen vermogen 29,56 56,73

5.2                Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

2021 2020

Current ratio
Vlottende activa/kortlopende schulden 205,01 1,97

5.3                Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen 
(rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus
sprake van een momentopname.

2021 2020

Solvabiliteit eerste niveau
Eigen vermogen/balanstotaal 86,08 40,23

Solvabiliteit tweede niveau
Eigen vermogen/vreemd vermogen 618,56 67,29

Solvabiliteit derde niveau
Vreemd vermogen/balanstotaal 13,92 59,77
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.370 658
Overige vorderingen en overlopende
activa - 1.750

1.370 2.408

Liquide middelen  (2) 47.033 70.555

 48.403 72.963
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (3) 41.666 29.350

Langlopende schulden  (4) 6.500 6.500

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 16 15
Overige schulden en overlopende
passiva 221 37.098

237 37.113

 48.403 72.963
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

Netto-omzet  (6) 63.839 253
Kostprijs van de omzet  (7) 117.160 3.217

Bruto-omzetresultaat -53.321 -2.964
Overige stichtingsopbrengsten  (8) 94.500 30.000

Kosten

Kantoorkosten  (9) 3.277 236
Autokosten  (10) 2.361 -
Verkoopkosten  (11) 7.854 329
Algemene kosten  (12) 15.371 9.655

28.863 10.220

Bedrijfsresultaat 12.316 16.816

Financiële baten en lasten  (13) - -167

Resultaat 12.316 16.649
Belastingen - -

Resultaat 12.316 16.649
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 12.316
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 1.038
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden) -36.876

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -23.522

Kasstroom uit operationele activiteiten -23.522

-23.522

Samenstelling geldmiddelen

2021

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 70.555

Mutatie liquide middelen -23.522

Geldmiddelen per 31 december 47.033
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel het (inter)nationaal bevorderen (multi-diciplinaire) podiumkunstproducties.

Het bestuur

Samenstelling van het bestuur ultimo 2021:
Eva Buchmann en Jan Willem de Vriend - portefeuille: artistieke leiding

Samenstelling van de raad van toezicht ultimo 2021:
Michael Bláha, voorzitter
Frans Tilman. Lid - portefeuille financiën
Freek van den Engel, lid

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Punto Arte  is feitelijk en statutair gevestigd op Grensstraat 27 1 te Amsterdam en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 63353008.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

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.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.
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Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde: 
- vastgoedbeleggingen; 
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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.

Overige stichtingsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met
de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De
overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de
verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Kosten

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Stichting Punto Arte 
Amsterdam

- 15 -



5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Omzetbelasting

Omzetbelasting vierde kwartaal 1.370 658

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen - 1.750

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. NL69 ABNA 0457 0568 19 47.033 70.555
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

3. Eigen vermogen

Overige reserves 41.666 29.350

2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 29.350 12.701
Resultaatbestemming boekjaar 12.316 16.649

Stand per 31 december 41.666 29.350

4. Langlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Leningen o/g

Lening M.J. Blaha 6.500 6.500

2021

€

2020

€

Lening M.J. Blaha

Stand per 1 januari 6.500 6.500

Stand per 31 december 6.500 6.500

Deze lening ad € 6.500 is op 16 februari 2016 verstrekt ter financiering van de stichting. Aflossing vindt
plaats na een periode van 10 jaar. Er wordt geen rente berekend over de schuld.
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5. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 16 15

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Administratiekosten 221 98
Ontvangen voorschotten - 37.000

221 37.098
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

6. Netto-omzet

Vergoedingen uitvoeringen Nederland 23.106 253
Vergoedingen uitvoeringen binnen EU 40.696 -
Overige vergoedingen 37 -

63.839 253

7. Kostprijs van de omzet

Inhuur artiesten en componisten 61.165 1.500
Reis- en verblijfkosten 26.945 1.641
Decor/kostuums 3.375 -
Techniek 11.505 -
Huur podia 2.510 -
Kosten kaartverkoop 98 10
Bladmuziek 195 -
Overige kosten uitvoeringen 11.367 66

117.160 3.217

8. Overige stichtingsopbrengsten

Subsidies private fondsen 57.500 25.000
Subsidies overheidsfondsen 37.000 -
Donaties particulieren - 5.000

94.500 30.000

Overige stichtingskosten

9. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 285 16
Drukwerk 2.499 -
Internet- en websitekosten 358 203
Porti 125 7
Contributies en abonnementen 10 10

3.277 236
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2021

€

2020

€

10. Autokosten

Auto- en bushuur 2.361 -

11. Verkoopkosten

Reclamekosten 1.000 154
Representatiekosten 6.716 122
Relatiegeschenken 138 53

7.854 329

12. Algemene kosten

Inhuur zakelijke leiding 12.412 9.050
Administratiekosten 1.682 471
Verzekeringen 1.086 -
Bankkosten 183 134
Overige algemene kosten 8 -

15.371 9.655

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten - -167

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente Belastingdienst - 167
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Vaststelling jaarrekening

Getekend voor akkoord, het bestuur van Stichting Punto Arte: 

Amsterdam, 30 juni 2022

Stichting Punto Arte
Namens deze,
 
 
  

 
Jan Willem de Vriend Eva Buchmann
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OVERIGE GEGEVENS

1                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Stichting Punto Arte . Echter, als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de
verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog
volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland. Deze
gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen
kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de netto-omzet en daarmee de ontwikkeling van het
resultaat van Stichting Punto Arte . Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Stichting Punto
Arte  kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de
continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen
aangekondigd ter ondersteuning van ondernemers. Op grond van de financiële positie van Stichting Punto
Arte  per balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de
negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van
Stichting Punto Arte  een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk. De jaarrekening
is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
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BIJLAGEN



1                GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

Bedrag waarover
omzetbelasting wordt

berekend

€ €

Omzetbelasting

€ €

Door u verrichte binnenlandse
leveringen/diensten

Omzet belast met hoog tarief 37  8
Omzet belast met laag tarief 23.106  2.079

23.143 2.087

Door u verrichte leveringen naar het
buitenland

Leveringen naar landen binnen de EU 40.696  -

Aan u verrichte leveringen vanuit het
buitenland

Verwervingen van goederen uit landen
binnen de EU 2.592  544

Verschuldigde omzetbelasting 2.631

Voorbelasting 14.554 

-11.923

Afdrachten

Eerste kwartaal -632 
Tweede kwartaal -6.308 
Derde kwartaal -3.613 
Vierde kwartaal -1.370 

-11.923

Totaal te betalen -
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