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Betreft Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het accountantsverslag en het financieel verslag

over het boekjaar 2020.

1 Opdracht

Ingevolge  uw  opdracht  hebben  wij  de  jaarrekening  2020  van  uw  stichting,  waarin  begrepen  de

balans met tellingen van € 127.602 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van

€ 8.926, samengesteld.

2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting The Young Pianist Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld

op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december

2020 en de staat van baten lasten over 2020 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

in  overeenstemming  met  in  Nederland  algemeen  aanvaarde  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 The Young Pianist Foundation.

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  dan  ook  ervan  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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3 Algemeen

3.1 Oprichting

De Stichting The Young Pianist Foundation is op 26 januari 1999 opgericht. De Stichting stelt zich ten

doel  de  opleiding  van  getalenteerde  jonge  pianisten  in  de  leeftijd  tot  en met  achtentwintig  jaar te

doen  verbreden,  te  verdiepen,  te  professionaliseren  en  te  internationaliseren,  zulks  ter  realisering

van hoger muzikaal (opleidings-) en speel niveau in Europa.
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4 Resultaat

4.1 Vergelijkend overzicht

Het  resultaat  over  2020  bedraagt   € 8.926  tegenover  negatief  € 28.488 over  2019.  De  resultaten

over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Verschil

€

Baten 56.558 100,0 332.217 100,0 -275.659

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Kostprijs van de omzet 4.526 8,0 314.893 94,8 -310.367

Kosten beheer en administratie 41.804 73,9 44.025 13,3 -2.221

Som der lasten 46.330 81,9 358.918 108,1 -312.588

Resultaat 10.228 18,1 -26.701 -8,1 36.929

Resultaat 10.228 18,1 -26.701 -8,1 36.929

Financiële baten en lasten -1.302 -2,3 -1.787 -0,5 485

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 8.926 15,8 -28.488 -8,6 37.414

8.926 15,8 -28.488 -8,6 37.414

Saldo 8.926 15,8 -28.488 -8,6 37.414
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5 Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 78.640 69.714

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen - 30.594

Liquide middelen 127.602 101.569

127.602 132.163

Af: kortlopende schulden 48.962 62.449

Werkkapitaal 78.640 69.714

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Stolp+KAB

adviseurs en accountants

E.H.C. Toet

Accountant-Administratieconsulent
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JAARREKENING



BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Algemeen

2020 stond, vanwege de Corona pandemie, inhoudelijk voor de Young Pianist Foundation op een zeer

laag pitje. Alleen in Februari 2020 vond nog een Masterclass plaats, welke gegeven werd door Bach

"guru" Angela Hewitt in Muziekgebouw aan t IJ; Daarna viel alles stil en bleven de podia leeg.

Het YPF bestuur en directie hebben 2020 echter gebruikt om vooruit te kijken en de plannen voor de

8ste editie van het YPF pianoconcours te vervolmaken. Deze 8ste editie zal plaatsvinden van 10-20

februari 2022, onder leiding van de nieuwe artistieke directeur, pianist Thomas Beijer.

Governance Code Cultuur / Bestuursverslag

Het bestuur volgt in zijn werkzaamheden de intenties en 9 Principes van de Governance Code Cultuur

(GCC). Op de website wordt informatie gegeven over de wijze waarop de code wordt toegepast. De

jaarlijkse bestuursvergadering waarin het bestuur o.a. zijn eigen functioneren evalueert, stilstaat bij

de onderlinge taakverdeling en eventuele herbenoemingen bespreekt, vond plaats als onderdeel van

de bestuursvergadering/jaarvergadering van oktober 2020.

Het  bestuur  stelde  daarbij  vast  dat  het  besturingsmodel  ('bestuur-en-  directie')  naar  wens

functioneert.  Tussen de  directeur  en de  voorzitter  en tussen de  directeur  en de  penningmeester is

heel  regelmatig  overleg.  Het  gehele  bestuur  is,  daarbij  nauw  optrekkend  met  de  directeur,  actief

betrokken bij de acquisitie van sponsoring c.q. fondsenwerving en het onderhouden van de relaties

met  bestaande  sponsoren en andere partners. Het bestuur heeft aangegeven heel tevreden te zijn

over  het  functioneren van de  directeur  en over  de  artistiek directeur. De onderlinge samenwerking

verloopt  uitstekend.  Bestuurders  krijgen  geen  vergoeding  voor  hun  werkzaamheden  maar  kunnen

gemaakte  kosten  declareren.  De  Artistiek  Directeur  krijgt  een  bescheiden  vergoeding  terwijl  de

Directeur op pro bono basis werkt.

Stichting The Young Pianist Foundation
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Het financiële beleid

Het financiële jaar 2020 laat een balanstotaal zien van € 127.602 en met een totaal aan lasten van

€ 47.632  en  een  totaal  aan  baten  van  € 56.558  werd  het  jaar  afgesloten  met  een  resultaat  van

€ 8.926. De stichting heeft voldoende middelen om aan haar verplichtingen te voldoen, maar zal voor

het  verwezenlijken  van  haar  doelstelling  afhankelijk  blijven  van  projectgebonden  bijdragen  van

derden.

Dit  laatste  is  de  belangrijkste  onzekere  factor  waar  de  stichting  mee  te  maken  heeft.  Voor  iedere

editie  van de  YPF Piano Competition / Grand Prix Youri  Egorov moeten grote inspanningen worden

geleverd  om  financiële  dekking  hiervoor  te  krijgen.  Vaak  laat  deze  geen  ruimte  voor  onverwachte

uitgaven, waardoor op de reserves wordt ingeteerd.

De organisatie is dusdanig ingericht dat deze met minimale middelen draaiend wordt gehouden o.a.

door  het  onbezoldigde  bestuur,  het  pro  deo  werk  van  de  directeur,  goede  prijsafspraken  met  de

accountant en door het werken met een tweetal medewerkers voor het bureau en communicatie op

ZZP basis met een beperkt aantal uren.

Toekomstgerichte informatie

Bestuur  en directie kijken terug op een "concertloos" jaar waarin de RIVM regels de uitvoering van

concerten  en masterclasses  helaas onmogelijk maakte.  De 8ste editie  van het  YPF  Concours  zal  in

februari 2022 plaatsvinden en uitgebreid worden met toegankelijkheid voor deelnemers uit Europese

landen. De basis daarvan zal in Amsterdam blijven onder artistiek leiderschap van Thomas Beijer en

zakelijk leiderschap van Inge van Verschuer (op pro deo basis)

Het  jaar  2021  zal,  zodra  mogelijk,  gevuld  worden  met  een  rijk  pakket  van  Concert  Optredens  en

Masterclasses  voor  de  winnaars  van  het  Concours  2019  via  de  speciaal  opgezette  Young  Virtuosi

Serie.  Deze  serie  van  6  concerten  en  6  masterclasses  wordt  gelivestreamd  zolang  de  beperkende

maatregelen  van  het  RIVM  blijven  gelden.  Zodra  mogelijk  wordt  er  weer  publiek  toegelaten,  iets

waar  zowel de  musici  als  de toehoorders zeer naar uitzien. 2021 zal ook verder in het teken staan

van  de  voorbereidingen  van  het  YPF  Concours  2022,  waaronder  het  contracteren  van  zalen,

orkesten,  het  engageren  van  juryleden  alsmede  het  boeken  van  hotels,  en  het  vinden  van

gastgezinnen voor de deelnemers. Daarnaast wordt de Vriendenkring van de YPF uitgebreid met een

speciaal  op  te  zetten  Kring  van  grote  piano-liefhebbers:  De  Youri  Egorov Kring,  waarvan  de  leden

zich voor vijf jaar aan YPF verbinden met een schenking van 1.000 euro per jaar.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2020



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 11.737

Overlopende activa - 18.857

- 30.594

Liquide middelen  (2) 127.602 101.569

127.602 132.163
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserve 78.640 69.714

Kortlopende schulden  (4)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 623 -

Overlopende passiva 48.339 62.449

48.962 62.449

127.602 132.163
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten 56.558 56.050 332.217

Lasten

Besteed aan doelstelling

Kostprijs van de omzet  (9) 4.526 4.600 314.893

Kosten van beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  (10) 41.804 41.750 44.025

Saldo voor financiële baten en lasten 10.228 9.700 -26.701

Rentelasten en soortgelijke lasten  (11) -1.302 -1.300 -1.787

Saldo 8.926 8.400 -28.488

Resultaatbestemming

Overige reserve 8.926 8.400 -28.488
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

De  activiteiten  van  Stichting  The  Young  Pianist  Foundation  (geregistreerd  onder  KvK-nummer

27178078), statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: het verbreden, verdiepen,

professionaliseren  en  internationaliseren  van  de  opleiding  van  getalenteerde  jonge  pianisten  in  de

leeftijd tot en met achtentwintig jaar.

Informatieverschaffing over COVID-19-effecten

Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVER-19-virus in Nederland vastgesteld, met

ernstige  gevolgen voor de volksgezondheid. Thans zijn er vaccins voor dit virus beschikbaar, welke

gedurende 2021 zullen worden ingezet,  echter de snelle verspreiding van het virus heeft geleid tot

ingrijpende  overheidsmaatregelen  gericht  op  het  'maximaal  controleren'  van  het  virus.  De macro-

economische gevolgen in het algemeen, en de omvang van financiële gevolgen voor de stichting in

het  bijzonder  (op  langere  termijn)  zijn  op  dit  moment  niet  in  te  schatten.  Vooralsnog  heeft  de

stichting  geen  negatieve  financiële  gevolgen  ondervonden  en  maakt  zij  geen  gebruik  van  de

overheidsmaatregelen ter ondersteuning.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding

van Stichting The Young Pianist Foundation zich verschillende oordelen en schattingen 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.

Stichting The Young Pianist Foundation
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn Rjk C2 voor kleine fondswervende organisaties.

De  jaarrekening  is  opgemaakt  op  basis  van  historische  kostprijs.  De  waardering  van  activa  en

passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige  materiële  vaste  activa  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgings-  of  vervaardigingsprijs

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 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.

Liquide middelen

Liquide  middelen  bestaan  uit  kas  en  banktegoeden  met  een  looptijd  korter  dan  twaalf  maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Stichting The Young Pianist Foundation
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Grondslagen voor bepaling saldo baten en lasten

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten

en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarop de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen  welke  hun  oorsprong  vinden  in  het  boekjaar  zijn  in  aanmerking  genomen  zodra  deze

voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De  bestedingen  in  het  kader  van  de  doelstellingen  worden  verantwoord  in  het  jaar  waarin  de

doelstelling plaatsvindt.  Voorwaardelijke  verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast

komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten  en  rentelasten  worden  tijdsevenredig  verwerkt,  rekening  houdend  met  de  effectieve

rentevoet  van  de  desbetreffende  activa  en  passiva.  Bij  de  verwerking  van  de  rentelasten  wordt

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting The Young Pianist Foundation
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 11.737

Overlopende activa

Subsidies - 15.000

Nog te ontvangen legaat mevr. Kammen- Wijnmalen - 3.857

- 18.857

2. Liquide middelen

NL57 ABNA 0454 9820 11 - 4.287

NL41 INGB 0661 8047 71 (algemene rekening) 30.672 4.852

NL97 INGB 0663 6385 17 (vrienden rekening) -11 37

NL62 INGB 0655 7007 65 (Youri Egorov rekening) 59 59

NL41 INGB 0661 8047 71 (spaarrekening) 96.742 92.194

Kas 140 140

127.602 101.569

Stichting The Young Pianist Foundation
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PASSIVA

31-12-2020

€

31-12-2019

€

3. RESERVES EN FONDSEN

Overige reserve 78.640 69.714

2020

€

2019

€

Overige reserve

Stand per 1 januari 69.714 98.202

Resultaatbestemming 8.926 -28.488

Stand per 31 december 78.640 69.714

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 623 -

Overlopende passiva

Accountantskosten 2.252 2.249

Bijdrage 2021 Stichting The Brook 10.000 -

Bijdrage 2020-2021 Hugo Van Berckel Fonds 30.000 60.000

Overige schulden 6.087 200

48.339 62.449

Stichting The Young Pianist Foundation
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
5. Baten van particulieren

Opbrengsten concours (Inschrijfgelden) - - - 1.700

Opbrengsten concours (Recette) - - - 14.143

Donaties en giften vrienden - - - 1.460

Opbrengst verkoop geluidsdragers 811 800 11 879

811 800 11 18.182

6. Baten van bedrijven

Opbrengsten concours - - - 120.000

Dinner for Excellence - - - 31.770

Sponsorbijdrage 15.000 15.000 - -

15.000 15.000 - 151.770

7. Baten van andere organisaties zonder
winststreven

Opbrengsten concours - - - 127.000

Opbrensten jubileumconcert - - - 35.000

Opbrengsten bijdrage beheer en administratie 40.500 40.000 500 -

40.500 40.000 500 162.000

8. Overige baten

Omzet royalties Egorov 247 250 -3 265

Besteed aan doelstelling

9. Kostprijs van de omzet

Kosten Youri Egorov (grafrechten) - - - 2.799

Kosten concours 1.180 1.200 -20 271.205

Kosten jubileumconcert 970 1.000 -30 36.632

Overige concerten 2.376 2.400 -24 4.257

4.526 4.600 -74 314.893

Stichting The Young Pianist Foundation
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Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
10. Kosten beheer en administratie

Overige personeelslasten 17.064 17.000 64 28.386

Huisvestingslasten 2.282 2.300 -18 2.261

Kantoorlasten 5.587 6.600 -1.013 3.618

Verkooplasten 2.205 1.350 855 985

Algemene lasten 14.666 14.500 166 8.775

41.804 41.750 54 44.025

Overige personeelslasten

Inhuur office management 17.064 17.000 64 28.386

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 2.282 2.300 -18 1.798

Overige huisvestingslasten - - - 463

2.282 2.300 -18 2.261

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften - - - 165

Automatiseringslasten 3.979 5.000 -1.021 1.811

Telefoon en portikosten 558 600 -42 592

Contributies en abonnementen 1.050 1.000 50 1.050

5.587 6.600 -1.013 3.618

Representatiekosten

Reklame- en advertentielasten 1.666 800 866 169

Representatielasten 289 300 -11 359

Weggevers - - - 23

Reis- en verblijflasten - - - 434

Overige verkooplasten 250 250 - -

2.205 1.350 855 985

Stichting The Young Pianist Foundation
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
Algemene lasten

Vergoeding artistiek directeur 10.000 10.000 - -

Verzekeringen 32 - 32 1.038

Accountantskosten jaarrekening en omzetbelasting 2.580 2.500 80 2.594

Accountantskosten btw vragenbrieven
belastingdienst - - - 1.151

Overige algemene lasten 2.054 2.000 54 3.992

14.666 14.500 166 8.775

Financiële baten en lasten

11. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en kosten bank -1.302 -1.300 -2 -1.209

Rente en kosten belastingdienst - - - -578

-1.302 -1.300 -2 -1.787

Stichting The Young Pianist Foundation
te Amsterdam
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