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.

.

Aan het bestuur van
Stichting Muziek in Huis
Hillegomstraat 12-14
1058 LS AMSTERDAM
.

.

Halsteren, 29 maart 2016

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van Stichting
Muziek in Huis.
De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Muziek in Huis te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en
verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 4410H, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Muziek in Huis.

Dorpsstraat 4 4661 HP Halsteren
Postbus 129 4660 AC Halsteren
T 0164 - 68 63 66 | F 0164 - 68 54 02
E info@accvlugtbv.nl
I www.vandervlugtaccountants.nl

K.v.K. te Breda
nr. 55451306
BTW nr.
NL851718589B01
Ibannummer NL57I NGB0655661085
I.N.G.
A.B.N./AMRO
Ibannummer NL17ABNA0525549552
De maatschap bestaat gedeeltelijk uit een rechtspersoon

Op al onze diensten en leveranties zijn van toepassing de voorwaarden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementrechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013
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Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2 Algemeen
Opdracht
Ingevolge de door ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening van Stichting Muziek in Huis te
Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken.
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1.3 Fiscale positie
Berekening belastbaar bedrag 2015
De te vorderen vennootschapsbelasting over het boekjaar 2015 bedraagt € 1.162. Dit bedrag is als volgt
berekend:
€

2015
€
-4.726

Resultaat na belastingen

-4.726
Af:
Vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag 2015

Door middel van carry back van dit verlies naar het jaar 2014 ontstaat een
vordering vennootschapsbelasting van

1.162
1.162
-5.888

1.162

31-12-2015
€
Balanspost vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 2014

1.162

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Accountantskantoor Van der Vlugt B.V.

w.g. A.J. van der Vlugt
Accountant-Administratieconsulent
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2.1 Jaarverslag directie
Het bestuursverslag van de directie ligt ter inzage ten kantore van de stichting.
Hiernaast is het jaarverslag in te zien op de website van de onderneming
www.stichtingmuziekinhuis.nl/jaarverslagen.
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3.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Instrumenten
Inventaris
Vervoermiddelen

11.820
1.800
1.450

15.125
2.995
2.450
15.070

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

1.412

20.570

1.412
1.412

1.412

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

Liquide middelen
Totaal activa

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016

5.617

5.916

2.610
16.564

4.331
87.445
24.791

97.692

77.409

36.093

118.682

155.767
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3.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves

31 december 2015
€
€

32.325

31 december 2014
€
€

37.051
32.325

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

1.000

37.051

1.900
1.000

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

Totaal passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016

1.900

-

1.577

85.357

8.175
107.064
85.357

116.816

118.682

155.767
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3.2 Staat van baten en lasten over 2015

€

233.023
6.500
7.023
22.922
28.322
14.168
6.977

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten

€

312.573

Netto-omzet
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

2015
€

2014
€
403.905

274.546
9.771
6.931
35.723
30.593
11.487
10.730
318.935

379.781

-6.362

24.124

474

579
474

579

Belastingen

-5.888
1.162

24.703
-4.150

Resultaat

-4.726

20.553

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2015
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

2015
€

€

-6.362
6.500

24.124
9.771

6.500
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen (excl. vennootschapsbelasting)
Kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen en
vennootschapsbelasting)

74.063

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Belastingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-100.687
46.754
46.892

474
-4.150

-71.464
-37.569
579
-

-3.676
43.216

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste
activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

9.771
29.223

-27.309

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2014
€

579
-36.990

-1.000

-8.830

-

439
-1.000

-900

-8.391

-900
-900

-900

Mutatie geldmiddelen

41.316

-46.281

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

36.093
41.316
77.409

82.374
-46.281
36.093

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad van de
Jaarverslaggeving.
Onderneming
Stichting Muziek in Huis, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 34110790.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Muziek in Huis, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit
het bevorderen, verzorgen en (laten) uitvoeren van muzikale activiteiten primair in de zorg- en welzijnsector.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hillegomstraat 12-14 te Amsterdam.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2015 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In
het jaar 2014 was dit 1 werknemer.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt 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.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2015 ten bedrage van € 4.726 in
mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Afschrijvingspercentages:
Instrumenten
Inventaris
Vervoermiddelen

20 %
20 %
20 %

Financiële vaste activa
Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 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.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de
leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op
investeringen.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren, permanente
verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, waarbij actieve
belastinglatenties slechts worden gewaardeerd indien en voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Instrumenten
Inventaris

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2015
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Vervoermiddelen

Totaal 2015

€

€

€

€

74.708
-59.583
15.125

19.842
-16.847
2.995

5.000
-2.550
2.450

99.550
-78.980
20.570

1.000
-4.305
-3.305

-1.195
-1.195

-1.000
-1.000

1.000
-6.500
-5.500

75.708
-63.888
11.820

19.842
-18.042
1.800

5.000
-3.550
1.450

100.550
-85.480
15.070

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.412

1.412

1.162
1.448
2.610

4.331
4.331

64
16.500
16.564

33
87.412
87.445

Financiële vaste activa

Overige vorderingen
Waarborgsommen
VLOTTENDE ACTIVA
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

Overlopende activa
Diversen
Te verwachten subsidies

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016

Pagina 16

Stichting Muziek in Huis
Amsterdam

3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2015
€

2014
€

37.051
-4.726
32.325

16.498
20.553
37.051

1.000
1.000

400
1.500
1.900

2.000
-1.600
400
-400
-

2.000
-1.200
800
-400
400

LANGLOPENDE SCHULDEN
Onderhandse leningen
Lening 2
Lening 3

Lening 2
Hoofdsom
Aflossing voorgaande boekjaren
Stand per 1 januari
Aflossing
Stand per 31 december

De lening ad € 2.000 heeft een looptijd van vijf jaren. Aflossing vindt plaats middels een overeengekomen
schenking van € 400 per jaar. Er is geen rente verschuldigd.
Lening 3
Hoofdsom
Aflossing voorgaande boekjaren
Stand per 1 januari
Aflossing
Stand per 31 december

2.500
-1.000
1.500
-500
1.000

2.500
-500
2.000
-500
1.500

Deze lening ad € 2.500 is verstrekt ter financiering van de aanschaf van instrumenten. Aflossing vind plaats
middels een overeengekomen schenking van € 500 per jaar. Er is geen rente verschuldigd.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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3.5 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Loonheffing

Overlopende passiva
Accountantskosten
Subsidies komende jaren
Vooruitgefactureerde bedragen
Overig nog te betalen

31-12-2015
€

31-12-2014
€

-

4.150
4.025
8.175

4.350
76.000
4.617
390
85.357

4.150
102.914
107.064

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke rechten
Schenkingen
In juni 2014 is een Bluthner vleugel geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van
schenken bedroeg € 25.000. De onderneming neemt de materiële vaste activa in de balans op tegen
verkrijgingsprijs, voor deze vleugel is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve het
zichtbaar maken van de materiële vaste Activa.
In mei 2015 is een Perzina piano geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van
schenken bedroeg € 4.500. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs, voor
deze piano is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar maken van
de materiële vaste activa.
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
Lijfrenteovereenkomsten
Door de stichting zijn de volgende lijfrente overeenkomsten aangegaan:
1. Mw S. voor een totaal bedrag van € 20.000. De jaarlijks te ontvangen lijfrente bedraagt € 5.000.
2. H.V. W. voor een totaalbedrag van € 600. De jaarlijks te ontvangen lijfrente bedraagt € 200.
3. Fa. de V. voor een totaalbedrag van € 4.000. De jaarlijks te ontvangen lijfrente bedraagt € 2.000.
4. Dhr. S. voor een totaalbedrag van € 400. De jaarlijks te ontvangen lijfrente bedraagt € 200.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet
Uitkoopsommen
Subsidies en Giften

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Bruto lonen musici
Bruto loon directie
Kosten zelfstandige musici

Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Kosten symposia / workshops
Publicatiekosten
Auditiekosten

Autokosten
Onderhoud en gebruik auto
Overige autokosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016

2015
€

2014
€

230.438
82.135
312.573

248.691
155.214
403.905

229.368
3.655
233.023

269.747
4.799
274.546

85.219
32.131
112.018
229.368

112.423
34.994
122.330
269.747

7.023

6.931

11.558
606
9.947
811
22.922

1.072
31.243
209
2.422
777
35.723

2.813
25.509
28.322

4.301
26.292
30.593
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3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Portikosten
Accountantskosten
Telecommunicatie
Bankkosten
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Notariskosten
Onderhoud inventarissen
Zakelijke verzekeringen
Boetes

2015
€

2014
€

4.400
4.066
4.321
827
445
109
14.168

3.110
2.620
4.241
901
319
296
11.487

4.520
2.378
79
6.977

250
8.695
1.785
10.730

Amsterdam, 29 maart 2016
Stichting Muziek in Huis

N. de Gier

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 maart 2016
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4. Overige gegevens
4.1 Wettelijke vrijstelling
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de directie
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Muziek in Huis te Amsterdam
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten
over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide
in overeenstemming met Richtlijn 640 uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting.
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Muziek in Huis per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in
overeenstemming met richtlijn 640 uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Halsteren, 29 maart 2016
Accountantskantoor Van der Vlugt B.V.

w.g. A.J. van der Vlugt
Accountant Administratieconsulent
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