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A Balans per 31 december 2020
Na resultaatbestemming

Activa 31/12/2020 31/12/2019

I Immateriële vaste activa 0 0

II Materiële vaste activa 0 0

III Financiële vaste activa 0 0

Totale Vaste Activa 0 0

I Voorraden 0 0

II Vorderingen 211.815 95.736

III Liquide middelen 17.292 211.420

Totale vlottende activa 229.107 307.156

Totale Activa 229.107 307.156

Passiva

I Algemene reserve 72.488 64.724

II Bestemmingsreserves 40.000 0

III Bestemmingsfondsen 0 0

Totaal Eigen vermogen 112.488 64.724

Totale Voorzieningen 0 0

Totale Langlopende schulden 0 0

Totale Kortlopende schulden 116.620 242.432

Totale Passiva 229.108 307.156
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B Staat van baten en lasten
Boekjaar Begroting Boekjaar

Baten 2020 2020 2019

I Directe opbrengsten
Publieksinkomsten 33.252 40.000 41.573
Sponsorinkomsten 16.982 23.000 40.354
Overige inkomsten 86.292 194.000 115.568

II Indirecte opbrengsten 0 0 0

Totale opbrengsten 136.526 257.000 197.495

I Bijdrage AFK Kunstenplan 105.956 99.873 105.013

II Overige subsidies gemeente Amsterdam 0 0 0

III Overige subsidies uit publieke middelen
Structureel 380.801 275.000 302.525
Incidenteel 274.190 130.000 269.661

IV Bijdragen uit private middelen 17.500 30.000 125.000

Totale publieke en private middelen 778.447 534.873 802.199

Totale Baten 914.973 791.873 999.694

Lasten

1. Beheerlasten personeel 0 0 0

2. Beheerlasten materieel 41.932 45.000 33.052
3 Totale beheerlasten 41.932 45.000 33.052

3. Activiteitenlasten personeel 471.726 420.000 544.900

4. Activiteitenlasten materieel 353.551 326.873  414.242
Totale activiteitenlasten 825.277 746.873 959.142

Totale Lasten 867.209 791.873 992.194

Saldo uit gewone bedrijfslasten 47.764 0 7.500
Saldo rentebaten en -lasten 0 0 0
Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0

Exploitatieresultaat 47.764 0 7.500

Dotatie/onttrekking egalisatiereserve 0 0 0
Dotatie/onttrekking overige reserves 48.036 0 7.500

Exploitatieresultaat na -272 0 0
resultaatbestemming
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C Toelichting algemeen
Algemeen

De Stichting Sonic Acts, gevestigd te Amsterdam, Weteringschans 6 - 8, is op 19 november 2003 opgericht voor 
onbepaalde tijd. En is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34198520.  

Aard der activiteiten
De stichting Sonic Acts heeft tot doel het bevorderen van activiteiten en onderzoek op het gebied van 
de elektronische muziek, nieuwe media, kunst en cultuur.

Valuta
Alle vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele euro's.

Boekjaar
Volgens de statuten van de stichting is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is gebaseerd op historische kostprijs conform de richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven ". Voor zover niet anders aangegeven,
zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Beginbalans
Als uitgangspunt van de administratie is genomen de jaarrekening 2019 met daarin de balans 
per 31 december 2019. 

Jaarrekening
De jaarrekening 2019 is op 9 april 2020 door het bestuur vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichting Balans
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk  
geachte voorziening wegens het risico van het niet realiseren van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
 beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen
Het  totale eigen vermogen van stichting Sonic Acts is ultimo 2020 € 112.488
Het bestuur is van mening dat de continuïteit  gewaarborgd is.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

In verband met de Covid-19 pandemie, zijn alle evenementen met publiek tot nader order niet toegestaan. Als 
gevolg daarvan, heeft de stichting besloten om al haar voor publiek toegankelijke activiteiten voorlopig op te 
schorten. Wel worden online evenementen georganiseeerd en worden activiteiten voor licve publiek naar het 
najaar te verplaatst. Met subsidiegevers worden afspraken gemaakt over de prestatie-eisen. Door 
steunmaatregelen en bestemmingsreserves is Sonic Acts in staat om deze periode te doorstaan en alle plannen te 
realiseren als de Covid-19 beperkingen worden opgeheven.
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D Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Begroting
De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de meerjarenbegroting 2017 tm 2020 die aan het
AFK is verstuurd. Op de begroting zelf is geen accountantscontrole toegepast.

Omzet/baten
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 
projectopbrengsten uit hoofde  van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke
 en van over de omzet geheven belastingen. Subsidies worden als bate verantwoord 
in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, 
of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben.

Activiteitenlasten
De activiteitenlasten worden opgenomen voor de direct daaraan bestede kosten, 
alsmede de salariskosten van eigen personeel op basis van hun geschatte tijdsbesteding aan 
activiteiten.  De wijze van toerekenen van kosten van activiteiten vind plaats op basis van wanneer 
deze betaald moeten worden, ook als deze activiteiten in een volgend boekjaar plaats vinden. 
Subsidiabele kosten worden opgenomen voorzover de subsidiebaten aan die betreffende periode kunnen
 worden toegerekend.

Personeelskosten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst- en verliesrekening.

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.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Door de stichting is een  financiële verplichting aangegaan met stichting Paradiso R&D voor de periode 2017-
2020. Er is een DVO overeenkomst van kracht m.b.t. de huur van de bedrijfsruimte & burokosten.


