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Geacht bestuur

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Machinery te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over de periode 27 juli 2018 tot en met 31 december 2019 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Machinery.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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ALGEMEEN

Oprichting stichting
De vereniging is opgericht bij notariële akte d.d. 27 juli 2018, verleden voor waarnemend notaris mr.
A.P.H. Hunter. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
72250445.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Machinery, statutair gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit
dienstverlening voor uitvoerende kunst als presentatie-instelling voor hedendaagse kunst en ruimte
bieden voor reflectie, inspiratie en verbinding.

In de periode tot 31 december 2019 zijn twee projecten uitgevoerd. Ten eerste de renovatie en
herinrichting van de twee presentatieruimtes en artist-in-residency. Deze kosten zijn in de
jaarrekening aangeduid als Inrichting locatie. Ten tweede is een tentoonstelling ontwikkeld en zijn
daarbij publieksactiviteiten uitgevoerd.

Jaarrekening
Overeenkomstig de oprichtingsakte betreft het eerste (verlengde) boekjaar van de stichting de
periode 27 juli 2018 - 31 december 2019.
Oosterbeek, 16 juni 2020
NBC De Haas Van de Goor & Partners

W. van de Goor AA RB
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)
31-12-2019
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

1
2

9.915
6.500
16.415

Liquide middelen

3

Som der vlottende activa

18.769
35.184
35.184

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Overige reserves

4

100
4.396
4.496

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

5
6

15.103
15.585
30.688
35.184
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 27-7-2018 TOT EN MET 31-12-2019
27-7-2018 / 31-12-2019
€
€
Nettobaten

7

59.855

Besteed aan de doelstellingen
Saldo

8

-52.411

Wervingskosten
Overige lasten

7.444
3.048

9

Saldo van baten en lasten

4.396

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserves

Samenstellingsverklaring afgegeven

4.396

7

Stichting Machinery
Arnhem

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Machinery is feitelijk en statutair gevestigd op Radarpad 44, 6816 TP te Arnhem en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72250445.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Machinery bestaan voornamelijk uit dienstverlening voor uitvoerende
kunst als presentatie-instelling voor hedendaagse kunst en ruimte bieden voor reflectie, inspiratie en
verbinding.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Machinery is feitelijk gevestigd op Radarpad 44, 6816 TP te Arnhem.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 640 en RJk C1 voor kleine organisaties zonder
winstoogmerk, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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.

Grondslagen
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2019

€
1 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
2 Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen subsidie
Vooruitbetaalde projectlasten

3 Liquide middelen
Triodos Bank
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9.915

5.000
1.500
6.500

18.769
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 27 juli 2018
Resultaat boekjaar
Storting in boekjaar
Stand per 31 december 2019

Stichtingskapitaal

Overige
reserves

Totaal

€

€

€

-

-

-

100
100

4.396
4.396

4.396
100
4.496
27-7-2018
/ 31-122019

€
4 Stichtingskapitaal
Stand per 27 juli
Storting in boekjaar
Stand per 31 december

100
100

Kortlopende schulden
31-12-2019

€
5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
6 Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Vooruitontvangen subsidie
Bankkosten
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2.000
13.555
30
15.585
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
27-7-2018
/ 31-122019
€
7 Nettobaten
Sponsoring en particuliere bijdragen
Publieke fondsen & overheden
Private fondsen

10.000
17.640
32.215
59.855

8 Besteed aan de doelstellingen
Voorbereiding
Uitvoering
Publiciteit en marketing
Inrichting locatie

1.036
5.355
2.708
43.312
52.411

De subsidies voor de inrichting van de locatie zijn afgerekend en goedgekeurd door de
subsidiegevers. De voor de tentoonstellingsactiviteiten verkregen subsidies dienen deels nog te
worden afgerekend, maar gezien de Corona situatie is van de subsidiegever uitstel verkregen tot
oktober 2020.

9 Overige lasten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

18
105
2.925
3.048

Verkoopkosten
Promotionele activiteiten

18

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
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