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onderwerp
jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2021 van de Stichting
Liszt Concours.

Alle in dit verslag genoemde bedragen zijn in euro.
Ter vergelijking zijn de cijfers van boekjaar 2020 opgenomen.

1. Algemeen

Oprichting
De stichting is opgericht op 10 april 2002.

Doelstelling
De statutaire doelstelling is: 
Doel van de Stichting Liszt Concours is het organiseren van het Internationaal Franz Liszt 
Pianoconcours. Daarnaast organiseert de Stichting Liszt Concours concerten in binnen- 
en buitenland voor de Prijswinnaars van het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours.
Ook organiseert de Stichting Liszt Concours masterclasses, festivals en andere activiteiten,
in het bijzonder waar het de muziek van componist Franz Liszt betreft.

Bestuurssamenstelling en directie
Het bestuur bestond per 31 december 2021 uit de volgende leden:
Dhr. Henk Broeders, voorzitter 
Dhr. Remco van Lunteren, vice voorzitter
Dhr. Maurice Oostendorp, penningmeester
Mw. Paulien Geerdink, lid
Dhr. Tom de Swaan, lid
Dhr. Adriaan Henricus 's-Gravesande, lid
Mw. Nazli Schillemans-Baltaci, lid

Als directeur is de heer Rob Hilberink aangesteld. 

Belastingplicht
De stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting. 

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van
nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Nuray Gundogdu

9 maart 2022
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Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

Activa 31-12-2021 31-12-2020

€ €
vaste activa

materiële vaste activa 358 716

vlottende activa

vorderingen
debiteuren 84.653 0
te ontvangen subsidies en bijdragen 0 1.500
overige vorderingen / overlopende activa 13.933 11.840

subtotaal vlottende activa 98.586 13.340

liquide middelen 155.147 193.844

totaal activa 254.091 207.900

Passiva 31-12-2021 31-12-2020
€ €

eigen vermogen
algemene reserve 51.286 51.286

51.286 51.286

voorzieningen
overige voorzieningen 151.030 128.500

kortlopende schulden
vooruitontvangen subsidies en bijdragen 0 0
belastingen 30.140 10.174
overige schulden en overlopende passiva 21.635 17.939

subtotaal kortlopende schulden 51.775 28.113

totaal passiva 254.091 207.900
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Staat van baten en lasten over 2021

Baten 2021 begroting *) 2020
€ €

subsidieopbrengsten 29.000 10.000 80.000
sponsoropbrengsten 0 10.000 77.500
opbrengsten fondsen 143.005 140.000 244.000
overige directe opbrengsten 29.650 30.000 11.107
overige indirecte opbrengsten 55.689 57.000 27.405

totaal baten 257.343 247.000 440.012

Lasten

personeelskosten 171.179 155.000 184.904
afschrijvingskosten 358 0 358
overige lasten 85.806 92.000 257.973

totaal lasten 257.343 247.000 443.235

saldo baten en lasten 0 0 -3.223

bestemming van het resultaat:

mutatie algemene reserve 0 0 -3.223

saldo baten en lasten 0 0 -3.223

*) Het betreft de bij de Gemeente Utrecht ingediende begroting 2021.
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Kasstroomoverzicht 2021 volgens de indirecte methode

Kasstroom uit operationele activiteiten 2021 2020
€ €

saldo baten en lasten 0 -3.223

bruto kasstroom uit operationele activiteiten 0 -3.223
investeringen in materiële vaste activa 0 -1.074
afschrijving op materiële vaste activa 358 358
mutatie in voorzieningen 22.530 128.500
mutatie in vorderingen -85.246 34.756
mutatie in kortlopende schulden 23.662 -90.652

netto kasstroom uit operationele activiteiten -38.697 68.666

liquide middelen einde boekjaar 155.147 193.844
liquide middelen begin boekjaar 193.844 125.178

mutatie liquide middelen -38.697 68.666
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Grondslagen van de financiële verslaglegging

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1
 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

De rechtsvorm van Stichting Liszt Concours is een stichting ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 30180306.

Verbonden partijen
De Stichting Henk de By Fonds en de Stichting Vrienden van het Liszt Concours zijn aan het
Liszt Concours verbonden partijen.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen
nominale waarde.

materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen.

afschrijvingspercentages:
inventaris 33,30%

vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld,
staan deze ter vrije beschikking.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee 
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

subsidies
In de baten zijn opgenomen de subsidies voor zover deze toe te rekenen zijn aan het boekjaar.
Er zijn geen specifieke subsidievoorwaarden te vermelden, behalve dat de Stichting richting
subsidiegevers als Gemeente en Provincie in de meerjarenplannen doelstellingen formuleert op basis
waarvan subsidie wordt toegekend.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, 
worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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