Jaarrapport 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021
Stichting Amsterdam Light Festival
gevestigd te Amsterdam
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1. JAARREKENING

Stichting Amsterdam Light Festival
Amsterdam

1.1 Balans per 31 maart 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

€

31 maart 2021
€

€

31 maart 2020
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

2.252

3.368

9.600

9.600

Vlottende activa
Voorraden
Voorraad
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Rekening-courant vordering
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

23.288
1.439

60.414
5.897

14.340
205.099

120.579
244.166

186.890

Liquide middelen

147.015

150.990

Totaal activazijde

403.033

350.848

.
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€

31 maart 2021
€

€

31 maart 2020
€

PASSIVA
vermogen
Stichtingskapitaal

32.040

31.903

Kortlopende schulden
Leveranciers en handelskredieten
Rekening-courant schuld
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

65.793
64.338

96.951
61.863

143.160
97.702

59.194
100.937
370.993

318.945

403.033

350.848

.
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1.2 Staat van baten en lasten over de periode 01-04-2020 tot en met 31-03-2021

Baten festival

Begroting
01-04-2020 / 01-04-2020 / 01-04-2019 /
31-03-2021
31-03-2021
31-03-2020
€
€
€
842.103

841.602

2.230.436

Directe lasten festival
Lonen en salarissen
Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

268.048
403.164
1.676
69.217
42.962
44.521
9.258

373.936
500.000
65.900
72.000
107.385
9.100

1.519.063
380.826
1.075
44.059
32.192
210.635
28.299

Totaal van som der lasten

838.846

1.128.321

2.216.149

3.257
-3.120

-286.719
-

14.287
-12.208

137

-286.719

2.079

Lasten

Exploitatieresultaat
Financiële baten & lasten
Totaal van netto resultaat

Resultaatbestemming
Stichtingskapitaal

137

2.079
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1.3 Kasstroomoverzicht over de periode 01-04-2020 tot en met 31-03-2021
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

3.257

14.287

Aanpassingen voor
Afschrijvingen

1.676

1.075

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schulden
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgaven ter aflossing van leningen
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

-57.276
52.048

-5.228
-295

1.200
493.377
-114.555

380.022
395.384

-3.120

-12.208

-3.415

383.176

-560

-3.415

-

-260.000

-3.975

119.761

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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1.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Stichtingsdoelen
De doelstelling van Stichting Amsterdam Light Festival, statutair gevestigd te Amsterdam, betreft het
bevorderen van cultuur en toerisme.
De Stichting zal haar doel trachten te bereiken door:
a. het organiseren van een jaarlijks terugkerend cultureel Winterfestival - waarbij licht en water een
belangrijke rol spelen;
b. het (doen) organiseren en coördineren van culturele, maatschappelijke en culinaire activiteiten;
c. het informeren en enthousiasmeren van publiek en gemeente over het voorgenomen evenement via
alle mogelijke communicatiemiddelen;
d. het uitvoeren van andere activiteiten, al dan niet via een door de Stichting voor dit doel op te richten
juridische entiteit, die ten dienste staan van de financiering van de onder a. t/m c. genoemde
activiteiten, in de breedste zin van het woord.
Tevens biedt de Stichting een podium en platform voor de presentatie en ontwikkeling van lichtkunst in
het algemeen.
ANBI Status
Stichting Amsterdam Light Festival heeft een culturele ANBI Status.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Amsterdam Light Festival is feitelijk gevestigd op Weesperplein 4, 1018XA te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52374858.
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Informatieverschaffing over continuïteit
De Coronamaatregelen in 2020 en 2021 hebben direct impact gehad op de financiële positie van de
stichting. Doordat het festival 2020/2021 heeft niet kunnen plaatsvinden, mist de stichting een
belangrijk deel van de inkomsten en kasstromen, die normaalgesproken zouden hebben bijgedragen
aan de financiële positie van de stichting. De stichting heeft in 2020 en 2021 kunnen voortbestaan
dankzij de landelijk getroffen crisismaatregelen zoals de NOW en TVL subsidies. En door (extra)
bijdragen van andere subsidieverstrekkers, waaronder de gemeente Amsterdam.
Deze jaarrekening 2020/2021 is opgemaakt op basis van het uitgangspunt van continuïteit van de
stichting. Dat wil zeggen dat wij op basis van de huidige financiële positie (juli 2021), en de nu bekende
plannen voor komende 12 maanden, wij van mening zijn dat de Stichting voldoende liquiditeiten tot
haar beschikking zal hebben om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen. Wij hebben daarvoor
onze plannen vertaald in een kasstroombegroting voor de komende 12 maanden vanaf heden (juli
2021.).
Omdat er bij het opstellen van plannen voor de toekomst een aantal aannames moeten worden gedaan,
bevatten onze inschattingen een aantal inherente onzekerheden. In dat kader geven wij hierbij inzicht in
de belangrijkste aannames die wij hebben gedaan, bij het bepalen van onze inschatting van continuïteit
van de stichting.
De belangrijkste voorwaarden en uitgangspunten voor de continuïteit van de stichting in de komende 12
maanden zijn:
Dat de situatie omtrent Covid-19 het toelaat dat het festival 2021/2022 plaatsvindt, waarbij “normale”
inkomsten worden gegenereerd. Wij zijn er in onze prognoses wel vanuit gegaan dat de stichting hierbij
de “normale” inkomsten kan genereren, vergelijkbaar met de inkomsten die het festival genereerde
voor de Coronacrisis.
De stichting heeft in 2020 en 2021 gebruik gemaakt van crisismaatregelen van de overheid zoals de
NOW 1.0/2.0/3.0/3.2/3.3 regelingen en de TVL regeling. De stichting heeft in dat kader verschillende
voorschotten ontvangen, die de komende maanden definitief moeten worden vastgesteld en
afgerekend. Wij zijn er in onze prognoses vanuit gegaan, dat de stichting de ontvangen voorschotten
definitief mag houden. Er bestaat echter altijd een kans dat bij de definitieve afrekening (een deel van)
de ontvangen voorschotten moet worden terugbetaald als gevolg van veranderende voorwaarden
vanuit de overheid.
Wij zijn er in onze prognoses vanuit gegaan dat de Stichting ook enkele andere subsidies toegewezen zal
krijgen vanuit de gemeente en andere (private) partijen. Totdat deze subsidies volledig zijn toegekend,
is sprake van een inherente onzekerheid over een deel van de toegekende subsidies in het door ons
begrote kasstroomoverzicht.
De stichting heeft per 31 maart 2021 een (direct opeisbare) rekening courantschuld van
€ 64.338. Wij zijn er in onze prognoses vanuit gegaan dat deze rekening courantschuld indien nog niet
afgelost niet zal worden opgeëist binnen 13 maanden na heden (juli 2021).
Tenslotte wordt gebruik gemaakt van de aangeboden optie van uitstel van belastingbetalingen tot en
met oktober 2022. Vanaf dit moment moet de belastingschuld worden ingelopen. Wij zijn er in onze
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prognoses vanuit gegaan dat wij tot oktober 2022 onze belastingschuld niet hoeven af te lossen.
Bij de hiervoor genoemde uitgangspunten is, zoals toegelicht, sprake van een aantal belangrijke
onzekerheden. Indien de door ons gehanteerde uitgangspunten niet kunnen worden gerealiseerd, kan
dit van materiele invloed zijn op onze inschatting dat de Stichting in continuïteit kan voortbestaan. In
dat geval zal enige aanvullende financiering benodigd zijn.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Amsterdam Light Festival 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.

10

Stichting Amsterdam Light Festival
Amsterdam
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van eigen grondslagen. De eigen grondslagen sluiten zoveel
mogelijk aan bij algemeen aanvaarde grondslagen van RJ 640 'Organisaties zonder winststreven'.
De afwijking van eigen grondslagen ten op zichte van algemeen aanvaarde grondslagen betreft de
toerekening van baten uit publieksinkomsten.
Tevens ontbreekt een bestuursverslag zoals omschreven in RJ 640.301 met een activiteitenverslag,
omschrijving van de doelstellingen en de samenstelling van het bestuur.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbestemming zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Alle bedragen luiden in Euro.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten.Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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.
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Informatieverschaffing over stelselwijzigingen
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. Voor uitzonderingen wordt verwezen naar de desbetreffende
paragraaf.
Met ingang van 2020/2021 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.
De wijziging betreft de rubricering van de baten en lasten. Tot en met boekjaar 2019/2020 zijn de lasten
verdeeld op basis van de functionele kostenverdeling. Vanaf 2020/2021 is er voor gekozen om de
kostenverdeling te presenteren volgens de categoriale verdeling.
VERGELIJKENDE CIJFERS 2019/2020
De vergelijkende cijfers over 2019/2020 zijn eveneens aangepast, waarbij de kosten verdeeld zijn
volgens de categoriale verdeling, zodat er een juiste vergelijking tussen 2020/2021 en 2019/2020
mogelijk is.
Wij hebben hiervoor gekozen voor rubricering volgens de categorale methode, omdat dit beter inzicht
geeft in de activiteiten en prestaties van de stichting. Deze methode sluit ook beter aan bij onze
begrotingsmethodiek. Wij zijn van mening dat deze stelwijziging een positieve bijdrage levert aan het
inzicht van gebruikers van de jaarrekening.
1.

Nadere toelichting Stelselwijziging
2020/2021
Vergelijkende cijfers

Marketing & Communicatie
Overhead
Business development
Inkoop derden
Financiële baten en lasten
Directe lasten festival
Lonen en salarissen
Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

-12.208
1.519.063
380.826
1.075
44.059
32.192
210.635
28.299

Totaal lasten

2.203.941

2019/2020
in jaarrekening
353.677
48.568
176.181
11.756
-12.208
1.625.967

2.203.941
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van ingebruikneming.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel - indien lager - de
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs,
onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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De bepaling van het resultaat
Baten
Onder de baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief
omzetbelasting, voor geleverdegoederen en diensten. Tevens worden hieronder opgenomen baten uit
hoofde van sponsoring,subsidies en bijdragen van derden ten aanzien van de door hen geleverde
diensten. De NOW Subsidie is nu gepresenteerd onder de baten.
De baten uit publieksinkomsten worden alleen verantwoord op basis van de aantallen die de rederijen
zelf opgeven.
Lasten algemeen
Lasten zijn toegerekend aan de verschillende categorieën van festivalactiviteiten. Grootste
componenten zijn lasten inzake(inhuur) personeel en huur bedrijfsmiddelen.
Directe lasten
Onder de directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen lasten.
Pensioenlasten
De voor het personeel geldende pensioenregeling is een toegezegd-pensioenregeling welke is verwerkt
als toegezegde-bijdrageregeling. Hierbij worden uitsluitend de verschuldigde premies als last in de
in de staat van baten- en lasten verantwoord. Hierdoor zijn niet alle risico's die zijn verbonden aan de
pensioen-regeling tot uitdrukking gebracht in de balans.
Overige lasten
De overige lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
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1.5 Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 april 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

4.648
-1.280

Boekwaarde per 1 april 2020

3.368

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

560
-1.676

Saldo mutaties

-1.116

Stand per 31 maart 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

5.208
-2.956

Boekwaarde per 31 maart 2021

2.252

Informatieverschaffing over materiële vaste activa
Het afschrijvingspercentage bedraagt 33%.
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Vlottende activa
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Voorraden

Voorraad
Limited edition

31-03-2021
€

31-03-2020
€

9.600

9.600

Vorderingen
Informatieverschaffing over vorderingen
De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van
de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Vorderingen op handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren

23.288

60.414

1.380
59

1.380
4.517

1.439

5.897

14.340

-

156.952
35.147
13.000

107.413
166
13.000

205.099

120.579

Rekening-courant vordering
Rekening-courant Stichting Amsterdam Light Art Foundation
Rekening-courant Light Art Collection B.V.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies
Overige vorderingen
Waarborgsom

.
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31-03-2021
€

31-03-2020
€

146.899
116
-

149.626
123
1.241

147.015

150.990

Liquide middelen
ABN AMRO
Kas
Kruisposten

Informatieverschaffing over liquide middelen
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

17

Stichting Amsterdam Light Festival
Amsterdam

Passiva

Opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies
Het voorstel tot bestemming van het resultaat is dotatie aan het stichtingsvermogen.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door het bestuur, maar vooruitlopend hierop is de
voorgestelde resultaatbestemming reeds verwerkt in de jaarrekening.

Stichtingskapitaal

01-04-2020 / 01-04-2019 /
31-03-2021
31-03-2020
€
€

Stand per 1 april
Uit resultaatverdeling

31.903
137

29.823
2.080

Stand per 31 maart

32.040

31.903

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Informatieverschaffing over kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van
de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
Leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

65.793

96.951

64.338

61.863

Rekening-courant schuld
Rekening-courant Flying Dutchman
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01-04-2020 / 01-04-2019 /
31-03-2021
31-03-2020
€
€
Rekening-courant Flying Dutchman
Stand per 1 april
Saldo hoofdsom

61.863

107.891

Saldo per 1 april

61.863

107.891

Mutaties
Aflossing
Bij geschreven rentelasten

2.475

-46.028
-

Saldo mutaties

2.475

-46.028

Saldo hoofdsom
Rente 4% boekjaar

61.863
2.475

61.863
-

Saldo per 31 maart

64.338

61.863

Stand per 31 maart

Over de rekening-courant verhouding met Flying Dutchman is 4% rente berekend.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting

143.160
-

29.314
29.880

143.160

59.194

26.695
31.602
14.406
24.999

26.332
28.000
40.095
6.510

97.702

100.937

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Overlopende passiva
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Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting is een huurovereenkomst overeengekomen met een resterende looptijd tot en met 30 juni
2021. De huurprijs bedraagt € 78.000 per jaar. De stichting is tevens een nieuwe huurovereenkomst
aangegaan dat zal ingaan op 1 april 2021. De huurprijs bedraagt € 81.600 per jaar.
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1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten festival
Publiekinkomsten
Overige directe baten
Overige indirecte baten
Publieke middelen
Private middelen
Publieke middelen
Evenementenfonds
Gemeente amsterdam
Amsterdams fonds voor de Kunsten
Bijdrage Primair onderwijs/cultuur en kunst
TVL
NOW
Totaal
Private middelen
Bankgiro loterij
VSB Fonds
Mondriaan Fonds
Bijdrage scholen
Totaal

01-04-2020 / 01-04-2019 /
31-03-2021
31-03-2020
€
€
13.429
1.020
699.954
127.700
842.103

1.312.044
60.897
46.028
191.667
619.800
2.230.436

135.500
66.667
20.300
160.027
317.460
699.954

35.000
81.667
75.000
191.667

-

183.486
50.000
103.789
25.375
362.650
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Directe lasten festival
Lasten

01-04-2020 / 01-04-2019 /
31-03-2021
31-03-2020
€
€
268.048

1.519.063

335.178
67.986
403.164

325.628
55.198
380.826

359.870
-2.815
357.055
-21.877
335.178

325.628
325.628
325.628

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Lonen en salarissen
Lonen
Uitkering ziekengeld
Doorbelasting personeelskosten

Gemiddeld aantal werknemers
01-04-2020 / 31-03-2021

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

7,60

01-04-2019 / 31-03-2020

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

4,60

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten

52.726
15.260
67.986

43.499
11.699
55.198

1.676

1.075

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
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01-04-2020 / 01-04-2019 /
31-03-2021
31-03-2020
€
€
Overige personeelskosten
Inhuur derden
Assuranties
Overige kostenvergoedingen

51.641
13.691
3.885
69.217

36.585
6.294
1.180
44.059

58.356
12.675
71.031
-28.069
42.962

67.680
11.684
79.364
-47.172
32.192

35.454
6.746
-9.000
2.537
8.784
44.521

160.420
11.204
20.917
7.351
552
10.191
210.635

3.467
1.800
1.000
599
2.392
9.258

2.852
22.073
429
1.678
1.267
28.299

36
609
2.475
3.120

1.179
828
10.201
12.208

Huisvestingskosten
Betaalde huur
Overige huisvestingskosten
Doorbelasting huurkosten
Verkoopkosten
Marketingkosten
Inkoop derden overig
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren
Representatiekosten
Inkoop derden festival
Overige verkoopkosten
Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Bankkosten
Assurantiepremie
Overige algemene kosten
Financiële baten & lasten
Rente schulden groepsmaatschappijen
Betaalde bankrente
Overige rentelasten
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Amsterdam, 13 juli 2021
Stichting Amsterdam Light Festival
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