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Aan bestuur en directie van
Stichting Black Sheep Can Fly

Amsterdam, 15 april 2021

Betreft: jaarrekening 2020

Geacht bestuur, beste directie,

Met vriendelijke groet,

Edgar M. Witteveen, BBA, MA
Count@ VOF 

Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de door u 
verstrekte gegevens, de jaarrekening 2020 van Stichting Black Sheep Can Fly samengesteld.

Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag bereid 
nadere toelichting(en) te verstrekken.

Count@ l Tuingracht 5 l 1483 AP De Rijp l +31 (0)6 48358036 l info@counted.nl | www.counted.nl l 
KVK: 65147391 l BTW: NL855998520B01 l BECON: 635455 l IBAN: NL64ABNA0546770754



Inhoud

Jaarrekening 2020

1. De balans per 31 december 2020

2. De exploitatierekening

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

4. Toelichting op de balans

5. Toelichting op de exploitatierekening

2



1. De balans per 31 december 2020

ACTIVA

vlottende activa

vorderingen

debiteuren € 0 € 6.382
vorderingen contributies/subsidies 27.125 3.750
vooruitbetaalde kosten 29.900 0
vorderingen omzetbelasting 21.792 6.038

totaal vorderingen € 78.817 € 16.170

liquide middelen

totaal liquide middelen € 8.505 € 62.087

TOTALE ACTIVA € 87.321 € 78.257

31-12-2020 31-12-2019
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PASSIVA

eigen vermogen 

algemene reserve € 1.479 € 1.675

kortlopende schulden

crediteuren € 36.237 € 31.355
vooruitontvangen bedragen 34.225 31.470
overige schulden en overlopende passiva 15.380 13.757

totaal kortlopende schulden € 85.842 € 76.582

TOTALE PASSIVA € 87.321 € 78.257

31-12-2020 31-12-2019
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2. De exploitatierekening

BATEN

directe opbrengsten

publieksinkomsten € 13.523 € 18.136
€ 13.523 € 18.136

bijdragen

incidentele subsidies uit publieke middelen € 124.979 € 121.287
incidentele bijdragen uit private middelen 88.920 97.423

€ 213.899 € 218.711

TOTALE BATEN € 227.422 € 236.847

LASTEN

beheerlasten

personeelskosten € 26.733 € 29.369
materiële lasten 10.031 6.826

€ 36.764 € 36.195

activiteitenlasten

personeelskosten € 148.748 € 61.494
materiële lasten 45.954 138.965

€ 194.702 € 200.459

TOTALE LASTEN € 231.466 € 236.653

SALDO uit gewone bedrijfsvoering € -4.044 € 194

bankrente en -kosten € -152 € -131
buitengewone baten 4.000 0

EXPLOITATIERESULTAAT € -196 € 62

RESULTAATBESTEMMING
toevoeging aan algemene reserve € -196 € 62

exploitatieresultaat na resultaatbestemming € 0 € 0

20192020
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3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vlottende activa

GRONDSLAGEN VERPLICHTINGEN

Algemeen

Baten en lasten

- Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra ze zijn 

- Onder publieksinkomsten wordt verstaan de bruto recettes en aanvullende inkomsten inzake 
voorstellingen aan het boekjaar toe te rekenen.

Vorderingen: de vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met 
mogelijke oninbaarheid.

- Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van 

Verplichtingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

- De activiteitenlasten bevatten de kosten partage producent, oftewel het aandeel van de bespelers 
van de netto recette, vermeerderd (indien van toepassing) met de door hen af te dragen 
auteursrechten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activia en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

- Onder baten wordt verstaan de aan de bespelers en bezoekers in rekening gebrachte bedragen 
voor geleverde diensten.

- De lasten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten.

- Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten 
zijn verricht.
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4. Toelichting op de balans

ACTIVA

vorderingen

debiteuren € 0 € 6.382
vorderingen contributies/subsidies 27.125 3.750
vooruitbetaalde kosten 29.900 0
vorderingen omzetbelasting 21.792 6.038

totaal vorderingen € 78.817 € 16.170

liquide middelen

bestuurrekening ABN AMRO € 8.505 € 62.087

totaal liquide middelen € 8.505 € 62.087

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

algemene reserve

algemene reserve begin boekjaar € 1.675 € 1.613
mutatie resultaat boekjaar -196 62

algemene reserve einde boekjaar € 1.479 € 1.675

kortlopende schulden

crediteuren € 36.237 € 31.355
vooruitontvangen bedragen 34.225 31.470
nog te betalen kosten 15.380 13.757

totaal kortlopende schulden € 85.842 € 76.582

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019
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5. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN

publieksinkomsten

recettes en partages eigen producties € 13.523 € 18.136

totaal publieksinkomsten € 13.523 € 18.136

incidentele subsidies uit publieke middelen

Amsterdams Fonds voor de Kunst € 35.009 € 22.535
Fonds 21 28.500 3.750
Fonds Podiumkunsten 40.000 87.722
Fonds ZOZ 0 3.750
Fonds voor Cultuurparticipatie 21.470 3.530

totaal subsidies uit publieke middelen € 124.979 € 121.287

incidentele bijdragen uit private middelen

Stichting Cultuurfonds BNG € 10.000 € 0
coproductiebijdragen 38.834 0
BankGiro Loterij Fonds 0 7.500
ZonMw 0 7.500
Stichting Melanie 0 7.500
Stichting DOX 0 4.600
Stichting Alles voor de Kunsten 0 16.573
Prins Bernhard Cultuurfonds 15.000 8.750
overige private bijdragen 25.086 45.000

totaal bijdragen uit private middelen € 88.920 € 97.423

2020 2019
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LASTEN

beheerlasten: personeelskosten

honoraria zakelijk leider € 25.010 21.000
honoraria adviseurs 1.723 8.369

totaal beheerlasten: personeelskosten € 26.733 € 29.369

beheerlasten: materiële lasten

huur kantoor € 455 € 211
kantoorbenodigdheden/porti 10 1.072
reis- en verblijfskosten 325 1.249
vergader/representatiekosten 22 1.057
administratie- en advieskosten 4.080 1.200
accountants- en administratiekosten project 4.500 0
bijdragen/contributies 8 84
verzekeringen 632 632
oprichtingskosten 0 713
overige organisatiekosten 0 608

totaal beheerlasten: materiële lasten € 10.031 € 6.826

activiteitenlasten: personeelskosten

honoraria artistiek leiders € 31.220 € 36.509
honoraria educatie (workshops) -116 5.858
honoraria acteurs 15.263 7.674
honoraria producenten 5.985 4.700
honoraria schrijvers 11.457 6.753
honorarium eindregie 8.800 0
honorarium coach 240 0
honorarium marketing 11.982 0
honorarium dramaturgie 3.250 0
honoraria docenten 1.273 0
honoraria technici 17.400 0
honorarium impresariaat 17.440 0
honorarium scenograaf 5.500 0
honorarium muzikale leiding 8.700 0
honorarium ontwerp animatie 5.066 0
honorarium animator 5.064 0
honorarium visagie 150 0
honorarium cinematografie 75 0

totaal activiteitenlasten: personeelskosten € 148.748 € 61.494

2020 2019
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LASTEN (vervolg)

activiteitenlasten: materiële lasten

voorbereiding
decor en rekwisieten € 3.278 € 564
kleding 1.385 0
make-up 995 0
sejours repetities 127 0
huur repetitieruimte 4.582 0

totaal voorbereiding € 10.365 € 564

uitvoering
coproductiebijdragen € 3.509 € 134.257
zaalhuur 1.230 0
reiskosten bij voorstellingen 4.306 2.319
verblijfskosten bij voorstellingen 1.608 0
sejours uitvoering 1.650 0
techniek uitvoering 16.426 1.365
transportkosten uitvoering 1.337 0
overige uitvoeringskosten 0 459

totaal uitvoering € 30.067 € 138.400

specifieke publiciteitskosten
ontwerp flyer / poster € 1.565 € 0
drukwerk flyers / posters 566 0
advertenties 530 0
kosten fotografie 784 0
trailer / film / vlog 1.985 0
overige publiciteitskosten 93 0

totaal specifieke publiciteitskosten € 5.522 € 0

totaal activiteitenlasten: materiële lasten € 45.954 € 138.965

2020 2019
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4 mei 2021, Amsterdam 




