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Stichting Eternity Percussion
T.a.v. het bestuur
Anton de Komplein 240
1102 AC  AMSTERDAM

Alkmaar, 16 maart 2020

Geacht bestuur,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: de heer K.M.R. Zschüschen
Secretaris: de heer O.R. Watson
Penningmeester: de heer U. Entingh

De organisatie is als stichting op 5 oktober 2007 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Dienstverlening voor uitvoerende kunst.Het zich als jongerenorganisatie bezighouden met activiteiten, 
projecten en evenementen op het gebied van muzikale vorming en dans gekoppeld aan entertainment

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34284743 en is 
statutair gevestigd te Amsterdam.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Amsterdam en is daar bekend 
onder het fiscale nummer 818556286.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: het accountantsrapport 2019 van Stichting Eternity 
Percussion gevestigd aan de Anton de Komplein 240 te Amsterdam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurde stichting.
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de stichting

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

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.

Accountantsrapport Accountantsrapport

De jaarrekening van Stichting Eternity Percussion te Amsterdam 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 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Eternity Percussion. 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.
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2019 31-12-2018

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 9.808 102 
Vorderingen en overlopende activa 16.347 883 
Kortlopende schulden en overlopende passiva -7.055 -4.690 

Werkkapitaal 19.100 -3.705 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 4.097 5.497 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 23.197 1.792 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 21.656 -1.975 
Langlopende schulden 1.541 3.767 

23.197 1.792 

2019

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva -2.365 
Toename vorderingen en overlopende activa 15.464 
Toename liquide middelen 9.706 

22.805 

De liquide middelen zijn in 2019 toegenomen met € 9.706 ten opzichte van 2018.

Accountantsrapport Accountantsrapport

Het werkkapitaal is in 2019 gestegen met € 22.805 ten opzichte van 2018, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2019 2018

€
In % van de

baten €
In % van de

baten

Baten 99.267 100,0 26.490 100,0 
Directe lasten -29.510 -29,7 -15.783 -59,6 

Baten -/- directe lasten 69.757 70,3 10.707 40,4 

Afschrijvingskosten 1.400 1,4 1.400 5,3 
Overige personeelskosten 880 0,9 424 1,6 
Huisvestingskosten -1.152 -1,2 1.934 7,3 
Administratie- en advieskosten 2.190 2,2 1.500 5,7 
Kantoorkosten 3.884 3,9 1.804 6,8 
Autokosten 3.131 3,2 3.728 14,1 
Verkoopkosten 33.160 33,4 3.040 11,5 
Algemene kosten 2.632 2,7 2.141 8,1 

Som der exploitatielasten 46.125 46,5 15.971 60,4 

Exploitatieresultaat 23.632 23,8 -5.264 -20,0 

Financiële baten en lasten - - -695 -2,6 

Resultaat 23.632 23,8 -5.959 -22,6 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2019 en 2018 als volgt in euro's 
en procenten van de baten worden weergegeven:

Accountantsrapport Accountantsrapport
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

Accountantsrapport Accountantsrapport

2019

Toename baten -/- directe lasten 59.050 

Toename overige personeelskosten 456 
Afname huisvestingskosten -3.086 
Toename administratie- en advieskosten 690 
Toename kantoorkosten 2.080 
Afname autokosten -597 
Toename verkoopkosten 30.120 
Toename algemene kosten 491 

Per saldo toename som der exploitatielasten 30.154 

Toename exploitatieresultaat 28.896 

Toename financiële baten en lasten 695 

Toename resultaat 29.591 

De specificatie van de toename van het resultaat van € 29.591, ten opzichte van 2018, is als volgt:
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Kengetallen
(in euro's)

2019 2018

Rentabiliteit

Gemiddeld eigen vermogen 9.841 - 
Gemiddeld totale vermogen 18.367 - 

23.632 -5.264 
in % van de baten 23,8% -19,9% 
in % van het gemiddeld eigen vermogen 240,2% - 
in % van het gemiddeld totale vermogen 128,7% - 

Resultaat 23.632 -5.959 
in % van de baten 23,8% -22,5% 
in % van het gemiddeld eigen vermogen 240,2% - 
in % van het gemiddeld totale vermogen 128,7% - 

Liquiditeit (current ratio)

     vlottende activa     
kortlopende schulden

Accountantsrapport Accountantsrapport

Exploitatieresultaat (vóór interest en buitengewone lasten)

0,2 3,7 

De liquiditeit van een stichting wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in
welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan
zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht. In het algemeen
wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede
rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard
van de activiteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van
de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Kengetallen
(in euro's)

2019 2018

Accountantsrapport Accountantsrapport

Solvabiliteit

 eigen vermogen 
totaal vermogen

 eigen vermogen 
vreemd vermogen

Alkmaar, 16 maart 2020

Your Accountants & Adviseurs Alkmaar

M.C. (Marc) van der Hout AA

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een stichting op langere termijn in staat moet
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen
vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de
norm 33 1/3% (of meer) is. Indien het eigen vermogen wordt gesteld tegenover het
vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.

 x  100% -30,5% 

251,9% 

71,6% 

 x  100% -23,4% 
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Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Transportmiddelen 4.097 5.497 

4.097 5.497 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Vorderingen op handelsdebiteuren 4.285 420 
Belastingen en sociale lasten 775 463 
Overlopende activa 11.287 - 

16.347 883 

Liquide middelen 3 9.808 102 

30.252 6.482 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2019
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Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal 21.656 -1.975 

21.656 -1.975 

Langlopende schulden 5

Overige langlopende schulden 1.541 3.767 

1.541 3.767 

6

Crediteuren 2.000 - 
Overlopende passiva 5.055 4.690 

7.055 4.690 

30.252 6.482 

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting 2019 2018

Baten 7 99.267 26.490 
Directe lasten 8 -29.510 -15.783 

Baten -/- directe lasten 69.757 10.707 
Afschrijvingskosten 9 1.400 1.400 
Overige bedrijfskosten: 10

Overige personeelskosten 880 424 
Huisvestingskosten -1.152 1.934 
Administratie- en advieskosten 2.190 1.500 
Kantoorkosten 3.884 1.804 
Autokosten 3.131 3.728 
Verkoopkosten 33.160 3.040 
Algemene kosten 2.632 2.141 

Som der exploitatielasten 46.125 15.971 

Exploitatieresultaat 23.632 -5.264 

Rentelasten en soortgelijke kosten - -695 

Financiële baten en lasten 11 - -695 

Resultaat 23.632 -5.959 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Eternity Percussion

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Amsterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

34284743

Activiteiten

Vestigingsadres

Anton de Komplein 240
1102 AC Amsterdam

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Transportmiddelen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 9002 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Dienstverlening voor uitvoerende kunst.Het zich als jongerenorganisatie bezighouden met activiteiten, 
projecten en evenementen op het gebied van muzikale vorming en dans gekoppeld aan entertainment

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens
zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen
voorzieningen voor incourante voorraden.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een
specificatie opgenomen.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Transport- 
middelen

1
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2018

Aanschafwaarden - - - - - 7.250 
Afschrijvingen - - - - - -1.753 

- - - - - 5.497 

Overzicht mutaties 2019

Stand 31 december 2018 - - - - - 5.497 
Afschrijvingen - - - - - -1.400 

Stand 31 december 2019 - - - - - 4.097 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019

Aanschafwaarden - - - - - 7.250 
Afschrijvingen - - - - - -3.153 

- - - - - 4.097 

Afschrijvingspercentage 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen op handelsdebiteuren 4.285 - 4.285 420 
Belastingen en sociale lasten 775 - 775 463 
Overlopende activa 11.287 - 11.287 - 

16.347 - 16.347 883 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren 4.285 420 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting 775 463 

Overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Nog te factureren omzet 11.287 - 

3) Liquide middelen

ABN-AMRO 59.14.33.923 9.808 102 
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 21.656 -1.975 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2019

Opnames 
minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 
op 01-01-2019

Opnames 
minus 

stortingen 
2019

Resultaat over 
de periode 

2019

Eindkapitaal 
op 31-12-2019

Stichting Eternity Percussion -1.976 - -1.976 - 23.632 21.656 

5) Langlopende schulden

Recapitulatie van de langlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

Overige langlopende schulden 1.541 3.767 

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2018

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2018

Nieuwe lening 
gedurende      

2019

Aflossing 
gedurende      

2019

Aflossing 
komende 
periode

Langlopende 
schuld per      
31-12-2019

Financial Lease 5.477 5.477 - -2.227 -1.710 1.541 

Nadere specificatie van de langlopende schulden

%
Resterende 

looptijd
Hoofdsom

Totale schuld 
per                     

31-12-2019

Kortlopende 
deel per              

31-12-2019

Deel met een 
looptijd 
> 5 jaar

Financial Lease - 7.250 3.251 -1.710 - 

Nadere toelichting per schuld

De financial lease is gebruikt voor de aanschaf van een Volkswagen Caddy 1,6 TDI met kenteken VB-747-L.
Financial Lease betreft een overige langlopende schuld aan Finance Leae.nl.

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is 
opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (6).
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Crediteuren 2.000 - 
Overlopende passiva 5.055 4.690 

7.055 4.690 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren 2.000 - 

Overlopende passiva

Vooruitontvangen omzet 1.980 1.980 
Nog te betalen / vooruitontvangen advieskosten 1.365 1.000 
Kortlopende deel leningen 1.710 1.710 

5.055 4.690 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

Er is een maandelijkse huur verplichting van € 200,- ten behoeve van de kantoorruimte gelegen Anton de Komplein 
240 te Amsterdam.

Huur
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2019 2018    
7) Baten

Baten 24.662 11.252 
Subsidies 74.605 15.238 

99.267 26.490 

8) Directe lasten

Lasten 29.510 15.783 

Subsidies

Subsidie AFK 9.000 4.394 
Subsidie Erasmus Ned. Jeugdinstituut 43.772 2.344 
Subsidie Gemeente Amsterdam 6.000 6.000 
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.500 2.500 
Cultuur participatie 13.333 - 

74.605 15.238 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

9) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 1.400 1.400 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten transportmiddelen 1.400 1.400 

10) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 880 424 
Huisvestingskosten -1.152 1.934 
Administratie- en advieskosten 2.190 1.500 
Kantoorkosten 3.884 1.804 
Autokosten 3.131 3.728 
Verkoopkosten 33.160 3.040 
Algemene kosten 2.632 2.141 

44.725 14.571 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Eternity Percussion Stichting Eternity Percussion
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

11) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten - -695 

Per saldo een last / last - -695 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Interestlasten financiering - 695 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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