
Stichting Grande Loge

Jaarrekening 2020

Samenstellingsverklaring:
Rotterdam, 26 februari 2021

Aan: Stichting Grande Loge

Opdracht: 
Ten behoeve van Stichting Grande Loge hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 
samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij de
stichting. Onze verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, de 
jaarrekening samen te stellen.

Werkzaamheden: 
1. Op basis van de gevoerde boekhouding is de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en op 
basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2. De 
aard en de omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen 
resulteren in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een 
controleverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Ik ben graag bereid tot het geven van nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen
Hudsonstraat 19B, 3025 CB Rotterdam
Marleen de Kok
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Personeel:
Bij de stichting was er in het verslagjaar geen personeel in dienst.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving van 
Titel 9 Boek 2 BW. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en 
kostprijzen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en 
resultaat, dat uitgaat van verkrijgingsprijzen. De activa en passiva zijn opgenomen voor de 
nominale waarde, tenzij anders vermeld. Activa en passiva in vreemde valuta zijn 
omgerekend in euro's tegen de koersen per balansdatum.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffende inventarissen en apparatuur worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte 
economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang 
afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn 
opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 
grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden.
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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 resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar 
waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de 
daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
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Balans per 31 december

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa -€                -€                

Totaal vaste activa -€                -€                

Voorraden -€                -€                

Debiteuren -€                6.655€            

Vordering omzetbelasting 2.602€            964€               

Nog te ontvangen subsidie -€                -€                

Liquide middelen 57.136€          3.547€            

Totaal vlottende activa 59.738€          11.166€          

TOTAAL ACTIVA 59.738€          11.166€          

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve 8.674€            4.608€            

Bestemmingsreserve VSB gelden 50.000€          -€                

Totaal eigen vermogen 58.674€          4.608€            

Crediteuren 363€               6.557€            

Omzetbelasting -€                -€                

Overige schulden en overlopende passiva 700€               -€                

Totaal kortlopende schulden 1.063€            6.557€            

TOTAAL PASSIVA 59.738€          11.166€          
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Exploitatierekening

BATEN 2020 2019

Directe inkomsten

Uitkoopsommen shows 2.250€            5.987€            

Coproductieinkomsten Theater Rotterdam 10.000€          20.500€          

Overige directe inkomsten 1.021€            -€               

13.271€          26.487€          

Subsidies uit publieke middelen

Subsidie Fonds Podiumkunsten -€               68.700€          

Subsidie Gemeente Rotterdam -€               15.000€          

VSB fonds 70.000€          -€               

Overige subsidies -€               -€               

70.000€          83.700€          

Totaal baten 83.271€          110.187€        

LASTEN

Beheerslasten

Kantoorkosten

Administratiekosten 1.346€            312€               

Representatie- en vergaderkosten 290€               174€               

Overige algemene kosten 137€               873€               

1.773€            1.359€            

Totaal beheerslasten 1.773€            1.359€            

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Honoraria artistieke leiding 2.000€            2.850€            

Honoraria zakelijke projectleiding 1.000€            5.675€            

Honoraria dansers en performers 4.614€            6.250€            

Honoraria componist / sounddesign 5.821€            6.695€            

Honoraria decor- en kostuumontwerp 2.740€            4.495€            

Honoraria technici 175€               4.982€            
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16.350€          30.947€          

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Honoraria artistieke leiding 2.000€            7.000€            

Honoraria dansers en performers 2.650€            35.179€          

Honoraria technici en videoregistratie 1.600€            13.318€          

6.250€            55.497€          

Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Decor / kostuums / rekwisieten 226€               907€               

Techniek 304€               737€               

Reis- en verblijfkosten 173€               2.728€            

Transportkosten 785€               993€               

Overige productiekosten 104€               345€               

1.592€            5.710€            

Activiteitenlasten materieel uitvoering

Decor / kostuums / rekwisieten 29€                 1.928€            

Techniek -€                2.505€            

Reis- en verblijfkosten 1.397€            4.620€            

Verzekeringen / schadevergoedingen 122€               -€                

1.548€            9.053€            

Publiciteitskosten

Grafisch ontwerp en uitvoering marketing 1.500€            1.500€            

Websitehosting 77€                 37€                 

Overige publiciteitskosten 115€               1.475€            

1.692€            3.012€            

Totaal activiteitenlasten 27.432€          104.219€        

Totaal lasten 29.205€          105.578€        

Bijzonder baten / lasten -€                -€                

Exploitatieresultaat 54.066€          4.608€            

Bestemming resultaat

Dotatie / onttrekking bestemmingsreserve VSB 50.000€          -€                

Dotatie / onttrekking algemene reserve 4.066€            4.608€            

54.066€          4.608€            

Specificatie activiteitenlasten per project

Algemeen 5.083€            -€                

MA Pang Pang 372€               101.366€        

Covidpro 19.005€          -€                

Loge Outreach 1.236€            -€                

Theater Rotterdam Track 1.736€            -€                

27.432€          101.366€        
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