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1.  JAARRAPPORT



               Stichting 1e Rang

               T.a.v. de bestuur

               Hannie Dankbaarpassage 20

               1053 RT  AMSTERDAM

Referentie: Definitief                Haarlem, 31 maart 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte heer Nelissen,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting 1e Rang te Amsterdam 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte 

gegevens.
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Algemene kosten 1.636 0,0% 5.445 0,0%

Som der kosten 1.636 0,0% 5.445 0,0%

Bedrijfsresultaat -1.636 0,0% -5.445 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten 181 0,0% 456 0,0%

Som der financiële baten en lasten 181 0,0% 456 0,0%

Resultaat -1.455 0,0% -4.989 0,0%

- Voorzitter - de heer M.H.P.M. Nelissen

- Penningmeester - de heer H.J.  Bosscher

De directie wordt gevoerd door:

Blijkens de akte d.d. 1 mei 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting 1e 

Rang per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60595205.

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het breed onder de aandacht brengen van 

podiumkunsten in Nederland. Tevens wordt de culturele ontwikkeling en het theaterbezoek in Nederland 

bevorderd.

- Secretaris - mevrouw R.M.A. Krijnen

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

20192020
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Algemene kosten 3.809

3.809

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Rentelasten en soortgelijke kosten 275

275

Stijging resultaat 3.534

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 3.534. De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten 

opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

1.4  Meerjarenoverzicht

2020 2019

€ €

Algemene kosten 1.636 5.445

Som der kosten 1.636 5.445

Bedrijfsresultaat -1.636 -5.445

Rentelasten en soortgelijke kosten 181 456

Som der financiële baten en lasten 181 456

Resultaat -1.455 -4.989

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 1.849 12.832

Liquide middelen 11.089 129

Totaal vlottende activa 12.938 12.961

Af: kortlopende schulden 70.418 68.986

Werkkapitaal -57.480 -56.025

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen -57.480 -56.025

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen -57.480 -56.025

-57.480 -56.025

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke 

is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald 

met € 1.455.
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2.  JAARREKENING



Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 
1.712 12.832

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 137 -

1.849 12.832

Liquide middelen 11.089 129

Totaal activazijde 12.938 12.961

Amsterdam, 

Stichting 1e Rang

Voorzitter - de heer M.H.P.M. Nelissen Penningmeester - de heer H.J.  Bosscher

Secretaris - mevrouw R.M.A. Krijnen

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen -57.480 -56.025

-57.480 -56.025

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.084 1.936

Schulden aan groepsmaatschappijen 
2.284 -

Overlopende passiva 67.050 67.050

70.418 68.986

Totaal passivazijde 12.938 12.961

Amsterdam, 

Stichting 1e Rang

Voorzitter - de heer M.H.P.M. Nelissen Penningmeester - de heer H.J.  Bosscher

Secretaris - mevrouw R.M.A. Krijnen

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Algemene kosten 1.636 5.445

Som der kosten 1.636 5.445

Bedrijfsresultaat -1.636 -5.445

Rentelasten en soortgelijke kosten 181 456

Som der financiële baten en lasten 181 456

Resultaat -1.455 -4.989

Amsterdam, 

Stichting 1e Rang

Voorzitter - de heer M.H.P.M. Nelissen Penningmeester - de heer H.J.  Bosscher

Secretaris - mevrouw R.M.A. Krijnen

2020 2019
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -1.636 -5.445

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 10.983 -12.832

Kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) 1.432 68.986

12.415 56.154

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.779 50.709

Rentelasten en soortgelijke kosten 181 456

181 456

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.960 51.165

Mutatie geldmiddelen 10.960 51.165

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 129 -51.036

Mutatie geldmiddelen 10.960 51.165

Stand per 31 december 11.089 129

2020 2019
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Continuïteit

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De activiteiten van Stichting 1e Rang, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het breed onder de aandacht brengen van 

podiumkunsten in Nederland. Tevens wordt de culturele ontwikkeling en het theaterbezoek in Nederland 

bevorderd.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hannie Dankbaarpassage 20 te Amsterdam.

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € -57.480 negatief. De financiering hiervan vindt geheel 

plaats met kortlopende, waaronder door groepsmaatschappijen in rekening-courant verstrekte middelen. De 

continuïteit van de stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van de groepsmaatschappijen deze 

financiering te continueren. Op dit moment zijn hierover door groepsmaatschappijen nog geen concrete 

toezeggingen gedaan. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede 

twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de onderneming.

Stichting 1e Rang, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 60595205.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op 

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de 

verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met 

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het 

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in 

de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de 

“Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 

jaar.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s 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 worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het 

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart 

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Overheidssubsidies

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.

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

hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.5  Toelichting op de balans

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vorderingen op groepsmaatschappijen

R/c 1e Rang producties B.V. 1.712 12.832

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 137 -

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 137 -

Liquide middelen

ABNAMRO bank 11.089 129
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari - -

Uit voorstel resultaatbestemming -57.480 -56.025

Stand per 31 december -57.480 -56.025

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.084 1.936

Schulden aan groepsmaatschappijen

R/c Ink Inc Beheer en Productiemaatschappij B.V. 2.284 -

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 67.050 67.050
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Stichting 1e Rang te Amsterdam

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020 2019

€ €

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten 1.502 1.623

Bankkosten 134 126

Overige algemene kosten - 3.696

1.636 5.445

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

R/c Ink Inc Beheer- en Productiemaatschappij B.V. -215 -6.751

R/c Ink Inc Conceptontwikkeling en Productiemij B.V. - 715

R/c 1e Rang Producties B.V. 34 5.580

-181 -456
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