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JAARREKENING

2.1

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Activa
Vlottende activa
Materiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

31 december 2017
€
2.4.1
2.4.2

Passiva

Vermogen
Bestemmingsreserve
Overige reserves

Kortlopende schulden

€

1.833.000
363.624
1.903.122

31 december 2016
€

€

2.083.000
32.646
2.063.409
4.099.746

4.179.055

4.099.746

4.179.055

31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

2.4.3
1.833.000
2.234.494

2.4.4

2.083.000
2.066.334
4.067.494

4.149.334

32.252

29.721

4.099.746

4.179.055

2.2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017
Realisatie

2017
Begroting
€

2016
Realisatie
€

€

Baten
Baten uit donaties en giften
Sponsorbijdragen
Overige baten

2.5.1
2.5.2
2.5.3

13.950
12.000
320.000

-

1.503.706
123.687
-

Financiele baten

2.5.4

7.849

-

7.849

353.799

-

1.635.242

Totaal baten
Lasten
Kosten instrumenten

2.5.5

328.395

50.000

1.521.988

Organisatiekosten

2.5.6

107.244

155.000

152.904

Totaal lasten

435.639

205.000

1.674.892

Resultaat

-81.840

-205.000

-39.650

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Overige reserve
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-250.000

-

-

168.160

-205.000

-39.650

-81.840

-205.000

-39.650
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2.3

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING

ALGEMEEN
Verslaggevende entiteit
Stichting Jumpstart Jr. is een stichting gevestigd te Amsterdam (KvK nr 34253387).
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen en stimuleren van getalenteerde jonge mensen, zulks in
de ruimste zin. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het ondersteunen van, in het bijzonder, getalenteerde jonge kunstenaars en ondernemers, in
diverse disciplines, waaronder musici;
het bevorderen van de zelfstandigheid van de hiervoor omschreven doelgroepen door bij te
dragen aan vaardigheden teneinde hun talenten op onafhankelijke wijze via goed
ondernemerschap te kunnen aanwenden, zodat enerzijds de aangeboden hulp een tijdelijk
karakter behoeft te hebben, terwijl anderzijds aldus een grotere doelgroep door de Stichting
bediend kan worden.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJ C1
Kleine Organisaties zonder Winststreven. Tot en met 2016 werd de jaarrekening opgesteld volgens RJ
C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het resultaat of
het vermogen.

Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2016 zijn indien noodzakelijk opnieuw gerubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met
2017 mogelijk te maken.

Begroting
Er is in de jaarrekening een begroting opgenomen. Het bestuur heeft een begroting op hoofdlijnen
aangemaakt die vervolgens gesplitst is. Eventuele verschillen dienen dus vergeleken te worden op
totaalniveau. Gezien het onzekere karakter zijn de baten niet begroot.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE
RESULTAATBEPALING
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de Stichting zullen vloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het
bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.
Materiële vaste activa
Muziekinstrumenten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Gezien de naar verwachting
onbeperkte economische gebruiksduur van deze instrumenten wordt niet afgeschreven op de
muziekinstrumenten.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit vrij opneembare kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vermogen
Het vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:
• Bestemmingsreserves: dit betreft de middelen van het vermogen die structureel zijn
aangewend voor de financiering van muziekinstrumenten;
• Overige reserves: het gedeelte van het vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de organisatie is opgericht.

Resultaatbepaling
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten
over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening
volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan
een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel
betaald.
Baten in natura worden gewaardeerd tegen reële waarde voor zover deze betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
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