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2. DOELSTELLING ORGANISATIE

“Bruisend poppodium met een gezonde exploitatie  

en een goed geoliede/ gesmeerde organisatie”

Door breed te programmeren in vrijwel alle muziek- 

stijlen streven wij ernaar een ruim aanbod te bieden 

voor iedere muziekliefhebber. Naast concerten bete-

kent dit ook dat wij dance programmeren. Daarnaast  

willen wij graag een speler zijn die met andere  

partijen (festivals, ArtEZ, FDFA, HAN, Rijn IJssel,  

CNA, Jacobiberg, Willemeen, etc.) Arnhem leuker  

en interessanter maakt op Cultureel gebied. 

3. RESULTATEN ACTIVITEITEN

Afgelopen jaar is wederom een jaar geweest van forse 

groei. De bezoekersaantallen zijn gestegen met 8000 

naar 84.000. Dit is ruim boven de begrote aantallen 

(69.000). Het aantal activiteiten ( 297) is vrijwel  

hetzelfde gebleven als 2016. Dit betekent een stijging 

van 257 naar 283 bezoekers gemiddeld per activiteit. 

Vooral de stijging van ruim 6000 bezoekers bij  

concerten is het vermelden waard. 

Naast de kwantitatieve doelstellingen hebben we ook 

stappen gezet in de kwalitatieve doelstellingen. We zijn 

steeds beter in staat om alle muziekstijlen en daarmee 

doelgroepen te bereiken. We zijn er trots op dat wij 

zowel Donnerwetter Day (festival georganiseerd door 

Donnerwetter met een scala aan Arnhemse artiesten), 

Huun Huur Tu (Mongoolse keelklankzangers) en 

‘Hollands Glorie’ (Nederlandstalige artiesten) hebben 

kunnen uitverkopen. Het geeft de diversiteit en  

toegankelijkheid van Luxor Live aan.

Er zijn afgelopen jaar forse stappen gezet in samen- 

werking met andere partijen. Vanuit het beoogd pop-

platform met Willemeen en Jacobiberg is de samen-

werking met Jacobiberg fors uitgebreid. Luxor Live en 

Jacobiberg ondernemen gezamenlijk activiteiten zoals 

netwerkborrels voor de muziekbranche, doorstart van 

de Paasconcerten in 2018, het gezamenlijk ontwikkelen 

van Music Circus Arnhem (voor en door Arnhemmers) 

en plannen voor talentontwikkeling in 2018. Voorals-

nog staat de samenwerking met Willemeen op een 

laag pitje en gaan we in de loop van 2018 opnieuw 

kijken hoe we verder kunnen gaan.

Daarnaast hebben we ondersteuning gegeven bij  

programma-technische en in enkele gevallen  

operationele zaken bij Park Open, Hoogte’80,  

Luie Hond en FDFA. Dit laatste in samenwerking met  

Rijn IJssel College.

In samenwerking met ArtEZ is Artez Originals  

opgericht. Diverse bands (vanuit ArtEZ) richten samen 

een avondvullende productie in met ondersteuning 

vanuit Luxor Live. Vanwege het succes zal er een  

vervolg zijn in mei 2018.

Binnen Cultureel Netwerk Arnhem (CNA) neemt  

Luxor Live een proactieve rol in. Dit resulteerde in  

het aanjagen van de eerste Arnhemse Uitnacht in  

januari 2018 door Rozet en Luxor Live.

Doelstelling Luxor Live

“BRUISEND POPPODIUM  
MET EEN GEZONDE  
EXPLOITATIE EN EEN  
GESMEERDE ORGANISATIE”

BESTUUR VERSLAG ‘17
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Figuur 1. Totaal aantal bezoekers jan t/m dec (excl. overige activiteiten)

Figuur 2 t/m 5. Aantal bezoekers (GZ + BZ) per activiteit jan t/m dec

Figuur 1.
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4. ORGANISATIE

De organisatie is in 2017 in omvang toegenomen.  

Door een grotere en meer professionele marketing- 

afdeling is een gedeelte van de groei van afgelopen 

jaar te verklaren. Deze groei leidde tot een toename 

van techniek en horecapersoneel. Daarnaast hebben 

we administratie en ontwerp (posters, huisstijl, banner, 

etc.) in eigen huis gehaald. Tevens vinden wij het  

belangrijk om stagiairs van verschillende opleidingen 

en niveaus in onze organisatie te begeleiden.  

Aan het eind van 2017 is besloten om de organisatie 

aan te passen en met één managementlaag te  

verminderen. De functie van Hoofd Bedrijfsvoering  

is daarmee komen te vervallen.

5. BESTUURLIJKE VOORNEMENS

In de loop van 2017 hebben de directie en het  

bestuur van Luxor Live het beleidsplan 2018-2021 

goedgekeurd. In dit plan staan de ambities uitgebreid 

beschreven voor de komende jaren. Centraal daarin 

staan samenwerkingen in de stad met veel en diverse 

partijen om Arnhem leuker en aantrekkelijker te maken. 

Daarnaast zullen we in de loop van 2018 een besluit 

gaan nemen hoe en wanneer we gaan investeren in 

nieuw licht en geluid. Vooralsnog staan alleen reguliere 

investeringen gepland. Verder is besloten dat  

Peter van Bussel per 01-01-2018 de voorzittershamer 

overneemt van Marco Derksen en dat Cas Jacobs  

definitief toetreedt tot het bestuur.

6. FINANCIEEL BELEID

Doelstelling van het bestuur en directie is en blijft  

om een gezond financieel beleid te voeren. In 2017  

is Luxor Live wederom fors gegroeid en heeft het  

positief kunnen afsluiten. Daarbij zijn er allerlei extra  

activiteiten geweest om andere partijen in Arnhem  

te ondersteunen met kennis en tijd. De begroting  

van 2018 en verder laat een gestage groei zien van  

bezoekers en activiteiten gestoeld op een solide  

financiële basis. Deze zal nodig zijn om de geplande 

forse investeringen in de komende jaren in licht en 

geluid te financieren.

Stefan Rebergen

BESTUUR VERSLAG ‘17
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december 2017
€ €

31 december 2016
€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1) 52.623 14.060

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  (2) 19.780 27.281

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 9.461 36.748
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 7.509 0
Overige vorderingen en overlopende
activa 208.292 114.908

225.262 151.656

Liquide middelen  (4) 585.977 558.650

TOTAAL ACTIVA 883.642 751.647

Stichting Luxor Live
Arnhem



31 december 2017
€ €

31 december 2016
€ €

PASSIVA

STICHTINGSKAPITAAL  (5)

Algemene reserve (553.967) (556.010)
Bestemmingsreserves 258.326 215.326

(295.641) (340.684)

LANGLOPENDE SCHULDEN  (6)

Schulden aan kredietverstrekkers 693.335 762.668

KORTLOPENDE SCHULDEN  (7)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 69.333 69.333
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 64.699 58.696
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 19.768 34.339
Overige schulden en overlopende
passiva 332.148 167.295

485.948 329.663

TOTAAL PASSIVA 883.642 751.647

Stichting Luxor Live
Arnhem
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€
Baten

Baten  (8) 1.721.466 1.494.580 1.446.143
Baten van subsidies van overheden  (9) 371.584 381.822 393.889

SOM DER BATEN 2.093.050 1.876.402 1.840.032

Lasten

WERVINGSKOSTEN 939.757 925.214 885.185

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Personeelskosten  (10) 860.519 610.000 694.667
Afschrijvingen  (11) 10.334 10.000 1.203
Overige lasten  (12) 298.933 311.350 285.603
Financiële baten en lasten  (13) 15.488 0 6.087

1.185.274 931.350 987.560

Saldo voor financiële baten en lasten 2.125.031 1.856.564 1.872.745

(31.981) 19.838 (32.713)
Diverse baten en lasten  (14) 77.024 0 62.619

RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING 45.043 19.838 29.906
Resultaatbestemming - Mutatie algemene reserves  (15) (2.043) 0 (9.130)
Resultaatbestemming - Mutatie bestemmingsreserves  (16) (43.000) 0 (20.776)

RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING 0 19.838 0

Stichting Luxor Live
Arnhem
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Regelgeving

De  activiteiten  van  stichting  Luxor  Live  bestaat  uit  het  exploiteren  van  een  cultureel  poppodium  en  het
aanbieden van ruimten voor publieksvoorstellingen. Stichting Luxor Live is een organisatie die niet naar winst
streeft.

Vestigingsadres

Stichting Luxor Live (geregistreerd onder KvK-nummer 09165252) is feitelijk gevestigd op Willemsplein 11 te
Arnhem.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De  jaarrekening  is  opgesteld  in  overeenstemming  met  de  jaarverslaggeving  voor  de  kleine Organisatie-
zonder-winststreven (RJk-C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

Schattingen

Bij  het  opstellen  van  de  jaarrekening  dient  het  bestuur  overeenkomstig  algemeen  geldende  grondslagen,
bepaalde schattingen  en veronderstellingen te  doen  die  medebepalend  zijn voor  de opgenomen bedragen.
De feitelijike resultaten kunnen van deze schattingen afwijkingen. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen  en  terreinen  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgingsprijs  plus  bijkomende  kosten  of
vervaardigingsprijs  onder  aftrek  van  lineaire  afschrijvingen  gedurende  de  verwachte  toekomstige
gebruiksduur.  Op  terreinen  wordt  niet  afgeschreven.  Er  wordt  rekening  gehouden  met  de  bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

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.

Afschrijving

Actief
%

Verbouwing  20
Inventaris  20

Stichting Luxor Live
Arnhem
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Voorraden
De  voorraden  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgingsprijs  of  lagere  netto-opbrengstwaarde.  Deze  lagere
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct  zijn toe  te rekenen  aan  de verwerving van  de langlopende schulden worden in  de waardering bij
eerste  verwerking  opgenomen.  Langlopende  schulden  worden  na  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het  verschil  tussen  de  bepaalde  boekwaarde  en  de  uiteindelijke  aflossingswaarde  wordt  op  basis  van  de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het  resultaat  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  opbrengstwaarde  van  de  geleverde  prestaties  en
verrichte  diensten  enerzijds,  en  anderzijds  de  kosten  en  andere  lasten  van  het  jaar,  gewaardeerd  tegen
historische kostprijzen.

Aan opbrengsten gerelateerde lasten

Onder  de  aan  opbrengsten  gerelateerde  lasten  wordt  verstaan  de  directe  aan  de  geleverde  goederen  en
diensten toe te rekenen kosten. 

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader  van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële  vaste  activa  inclusief  goodwill  en  materiële  vaste  activa  worden  vanaf  het  moment  van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

De  rentebaten  en  -lasten  betreffen  de  op  de  verslagperiode  betrekking  hebbende  rente-opbrengsten  en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Luxor Live
Arnhem
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Verbouwing
€

Inventaris
€

Totaal
€

Boekwaarde per 1 januari 2017 0 14.060 14.060
Investeringen 6.762 42.135 48.897
Afschrijvingen (1.087) (9.247) (10.334)

Boekwaarde per 31 december 2017 5.675 46.948 52.623

Aanschaffingswaarde 6.762 265.986 272.748
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (1.087) (219.038) (220.125)

Boekwaarde per 31 december 2017 5.675 46.948 52.623

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad drank 19.005 25.573
Voorraad emballage 775 1.708

19.780 27.281

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 20.302 40.648
Voorziening dubieuze debiteuren (10.841) (3.900)

9.461 36.748

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen 7.509 0

Stichting Luxor Live
Arnhem
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

Overlopende activa

Nog te ontvangen ticketgelden 16.749 0
Huur 18.707 18.648
Rente 484 1.776
Bonussen 65.965 43.579
Verzekeringen 15.120 3.369
Sponsoring 32.000 26.500
Vooruitbetaalde kosten events 14.761 16.638
Nog te factureren omzet 18.957 0
Vooruitbetaalde inventaris 15.000 0
Nettolonen 646 0
Borg 2.928 0
Diverse vooruitbetaalde bedragen 6.975 3.633
Diverse nog te ontvangen bedragen 0 765

208.292 114.908

4. Liquide middelen

Rabobank 515.285 489.660
Kas 62.143 68.990
Gelden onderweg 8.549 0

585.977 558.650

PASSIVA

5. STICHTINGSKAPITAAL

Algemene reserve (553.967) (556.010)
Bestemmingsreserves 258.326 215.326

(295.641) (340.684)

2017
€

2016
€

Algemene reserve

Stand per 1 januari (556.010) (565.140)
Resultaatbestemming 2.043 9.130

Stand per 31 december (553.967) (556.010)

Stichting Luxor Live
Arnhem
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Project automatisering 7.661 12.661
Bestemmingsreserve Inventaris 18.000 20.000
Bestemmingsreserve Licht en Geluid 117.665 72.665
Bestemmingsreserve Risico programmapot 25.000 20.000
Bestemmingsreserve Website 5.000 5.000
Bestemmingsreserve Akoestiek grote zaal 15.000 15.000
Bestemmingsreserve voor opbouw nieuw kantoor 70.000 70.000

258.326 215.326

Bestemmingsreserve Licht en Geluid is bestemd voor de vervanging van de licht- en geluidsinstallaties in de
komende jaren. Het totale project is ingeschat op € 250.000 waarvan het eerste deel besteed zal worden in
2018 en 2019. In 2020 zal het totale project worden afgerond.

Bestemmingsreserve  Risico  programmapot  betreft  een  gevormde  bestemmingsreserve  voor  activiteiten  in
Luxor Live en andere locaties.

Bestemmingsreserve  Website:  betreft  een  gevormde  bestemmingsreserve  voor  de  vernieuwing  van  de
website in de toekomst.

Bestemmingsreserve Akoestiek grote  zaal:  betreft  een  gevormde bestemmingsreserve  voor  de verbetering
van de akoestiek van de grote zaal.

Bestemmingsreserve voor opbouw nieuw kantoor:  het betreft een bestemmingsreserve voor de aanpassing
van  het gebouw. De achterkant  van  het gebouw wordt  aangepast  i.o.m.  de gemeente Arnhem. Onderzoek
naar de bouwkundige aanpassing is in 2017 gestart.

6. LANGLOPENDE SCHULDEN

2017
€

2016
€

Lening Gemeente Arnhem

Stand per 1 januari 832.001 901.334
Aflossing (69.333) (69.333)

Stand per 31 december 762.668 832.001
Aflossingsverplichting komend boekjaar (69.333) (69.333)

Langlopend deel per 31 december 693.335 762.668

Deze  lening  ad € 1.040.000  is  verstrekt  ter  financiering  van  het  negatief  eigen  vermogen (2013)  voor  een
bedrag ad € 1.000.000 en voor de aanschaf van apparatuur (2014) voor een bedrag ad € 40.000. Aflossing
vindt plaats met ingang van 1 december 2014, over een periode van 15 jaar.  De jaarlijkse aflossing bedraagt
€ 69.333, die wordt voldaan middels een subsidie van de gemeente Arnhem. Het aantal resterende termijnen
bedraagt 11,  waarvan  de  laatste  verrekening  zal  plaatsvinden  op  1  december  2028.  Doordat  het
gesubsidieerd wordt, vindt verrekening plaats middels gesloten beurzen. Jaarlijks worden rente en aflossing
als  ontvangen  subsidie  verantwoord  in  de  staat  van  baten  en  lasten.Het  rentepercentage bedraagt 4,10%
vast tot en met 2028.
Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 416.003 een looptijd langer dan
vijf jaar.

Stichting Luxor Live
Arnhem
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7. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Lening Gemeente Arnhem 69.333 69.333

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.533 17.704
Loonheffing 15.235 11.228
Pensioenen 0 5.407

19.768 34.339

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 30.911 22.449
Accountantskosten 371 1.003
Bonussen 16.980 12.000
Vooruitgefactureerde bedragen 190.943 76.855
Nog te betalen personeelskosten 35.420 0
Nog te betalen kosten events 18.935 0
Nog te betalen kosten beveiliging 10.751 0
Overige te betalen kosten 27.837 46.547
Project Stroomversneller 2013-2014 0 8.441

332.148 167.295

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huur

Het pand  aan het Willemsplein 10 te Arnhem wordt gehuurd van de gemeente Arnhem. De huurprijs  wordt
jaarlijks geïndexeerd. In 2014 is de huurovereenkomst verlengd tot en met 31 augustus 2018.
De jaarlijkse huur bedraagt € 90.543.

Subsidiebeschikking 2018

Stichting Luxor Live heeft de subsidiebeschikking voor 2018 ontvangen van de gemeente Arnhem voor een
bedrag van € 368.101.

Overige niet verwerkte verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Ultimo 2017 zijn door Stichting Luxor Live investeringsverplichtingen aangegaan groot € 20.976.

Stichting Luxor Live
Arnhem
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€
8. Baten

Kaartverkoop 838.540 724.500 696.653
Verhuur en overige opbrengsten 45.408 40.800 58.745
Horeca, consumpties en catering 837.518 729.280 690.745

1.721.466 1.494.580 1.446.143

9. Baten van subsidies van overheden

Jaarlijkse subsidie gemeente Arnhem 360.671 360.707 354.991
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten 10.913 21.115 8.898
Aanvullende subsidie Koningsdag gemeente Arnhem 0 0 30.000

371.584 381.822 393.889

De subsidieafrekeningen van de gemeente Arnhem zijn tot en met boekjaar 2016 afgerekend.

Aan opbrengsten gerelateerde lasten

Gages 576.650 640.000 558.338
Catering, reis en verblijfkosten artiesten 54.807 0 40.720
Beveiliging 46.319 44.000 44.287
Service- en onderhoudskosten 9.886 0 3.660
Buma 29.012 0 21.575
Techniek 28.617 0 40.528
Inhuur facilitair/techniek en overige facilitaire kosten 44.781 61.200 34.747

790.072 745.200 743.855

Omzet gerelateerde lasten horeca

Inkoop Horeca 148.300 180.014 140.793
Inhuur diverse artikelen en diensten 1.385 0 537

149.685 180.014 141.330

10. Personeelskosten

Lonen en salarissen 721.701 610.000 582.688
Sociale lasten 95.370 0 69.136
Pensioenlasten 43.448 0 42.843

860.519 610.000 694.667

Lonen en salarissen

Bruto lonen 565.648 610.000 465.764
Bonussen personeelsleden 11.733 0 12.000
Inhuur personeel horeca 108.034 0 78.681
Inhuur facalitair/techniek/systeembeheer/PMP 471 0 0
Inhuur bedrijfsleider 2.623 0 0
Opleidingen en congressen 8.857 0 6.649
Reiskosten 7.821 0 7.182

transporteren 705.187 610.000 570.276

Stichting Luxor Live
Arnhem
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Realisatie
2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€
Transport 705.187 610.000 570.276

Ziekteverzuimverzekering 12.349 0 12.624
Onkostenvergoedingen 3.828 0 4.185
Kosten vrijwilligers 3.591 0 2.162
Overige personeelslasten 7.046 0 2.090

732.001 610.000 591.337
Ontvangen ziekengelduitkeringen (10.300) 0 0
Detachering personeel 0 0 (8.649)

721.701 610.000 582.688

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 23 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.

11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 10.334 10.000 1.203

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 1.087 0 0
Machines en installaties 0 10.000 0
Inventaris 9.247 0 1.203

10.334 10.000 1.203

12. Overige lasten

Huisvestingskosten 140.901 157.600 139.153
Exploitatiekosten 17.553 0 15.270
Kantoorkosten 37.858 88.750 56.670
Verkoopkosten 75.345 65.000 39.527
Algemene kosten 27.276 0 34.983

298.933 311.350 285.603

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 74.750 76.000 74.430
Gas water licht 39.237 81.600 33.678
Onderhoud onroerende zaak 4.492 0 9.667
Onroerendezaakbelasting 7.523 0 7.027
Schoonmaakkosten 7.397 0 7.491
Bewakingskosten 2.771 0 2.242
Reparaties en onderhoud 4.651 0 4.418
Overige huisvestingskosten 80 0 200

140.901 157.600 139.153

Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen 17.553 0 15.270

Stichting Luxor Live
Arnhem
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Realisatie
2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€
Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 4.780 63.750 2.764
Onderhoud inventaris 2.072 25.000 2.190
Automatiseringskosten 14.609 0 37.409
Telefoon 3.812 0 5.973
Porti 273 0 229
Contributies en abonnementen 12.312 0 8.105

37.858 88.750 56.670

Verkoopkosten

Flyers en posters 25.136 0 18.405
Representatiekosten 2.062 0 2.912
Drukwerk 0 0 125
Reis- en verblijfkosten 3.721 0 1.807
Incassokosten dubieuze debiteuren 252 0 87
Promotiemateriaal 36.121 65.000 16.191
Oninbare debiteuren 8.053 0 0

75.345 65.000 39.527

Algemene kosten

Accountantskosten 14.035 0 7.000
Administratiekosten (incl. inhuur) 2.250 0 9.841
Advieskosten 1.525 0 9.292
Verzekeringen 8.439 0 8.270
Overige algemene kosten 1.027 0 780
Kasverschillen 0 0 (200)

27.276 0 34.983

13. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant bank 484 0 1.776

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten (15.972) 0 (7.863)

14. Diverse baten en lasten

Lasten voorgaande jaren 7.691 0 (6.714)
Aanvullende subsidie gemeente Arnhem inzake aflossing en
rente 103.445 0 106.288
Rente lening gemeente Arnhem (34.112) 0 (36.955)

77.024 0 62.619

De  baten  over  2017  hebben  voornamelijk  betrekking  op  de  afboeking  van  de  reservering  voor
Stroomversneller.  De  last  van  2016  heeft  betrekking  op  nagekomen  kosten  uit  hoofde  van  gages  en
gemeentelijke belastingen.

Stichting Luxor Live
Arnhem
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15. Resultaatbestemming - Mutatie algemene reserves

Realisatie
2017

€

Budget 2017

€

Realisatie
2016

€

Resultaatbestemming Algemene reserves (2.043) 0 (9.130)

16. Resultaatbestemming - Mutatie bestemmingsreserves

Dotatie bestemmingsreserve Licht en Geluid (45.000) 0 (45.000)
Dotatie bestemmingsreserve Inventaris 2.000 0 0
Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve Muziekcafé 0 0 70.000
Dotatie bestemmingsreserve Website (5.000) 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve Project automatisering 5.000 0 24.224
Dotatie bestemmingsreserve opbouw nieuw kantoor 0 0 (70.000)

(43.000) 0 (20.776)

Stichting Luxor Live
Arnhem
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6 OVERIGE TOELICHTING

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 23 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.

Stichting Luxor Live
Arnhem
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Ondertekening directie voor akkoord

Arnhem, 25 april 2018

De heer M.W.J. Derksen De heer D.H.L.M. Baron van Voorst tot Voorst 

De heer C.A. Holland De heer P. van Bussel 

De heer C. Jacobs Directie, de heer S. Rebergen 

Stichting Luxor Live
Arnhem
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OVERIGE GEGEVENS



1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Bestuur en de directeur van Stichting Luxor Live statutair gevestigd te Arnhem

A.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij  hebben  de  in  dit  rapport  opgenomen  jaarrekening 2017  van Stichting  Luxor  Live  te Arnhem
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling  van  het  vermogen van Stichting Luxor  Live  op 31  december  2017  en van  het resultaat  over
2017  in  overeenstemming  met  de  in  Nederland  geldende  RJ-Richtlijn  RJk-C1  "kleine Organisaties-zonder-
winststreven" .

De jaarrekening bestaat uit:
1. balans per 31 december 2017;
2. staat van baten en lasten over 2017;

3. de  toelichting  met  een  overzicht  van  de  gehanteerde  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving  en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij  hebben  onze  controle  uitgevoerd  volgens  het  Nederlands  recht,  waaronder  ook  de  Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Luxor Live zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij  vinden  dat  de  door  ons  verkregen  controle-informatie  voldoende  en  geschikt  is  als  basis  voor  ons
oordeel.
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B.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast  de  jaarrekening  en  onze  controleverklaring  daarbij,  omvat  het  jaarverslag  andere  informatie,  die
bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat  die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor  kleine organisaties

zonder winststreven is vereist.

Wij  hebben  de  andere  informatie  gelezen  en  hebben  op  basis  van  onze  kennis  en  ons  begrip,  verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor
kleine  organisaties  zonder  winststreven  en de  Nederlandse  Standaard  720.  Deze  werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,  waaronder het bestuursverslag
en de  overige  gegevens  in  overeenstemming  met  de  Richtlijn  voor  de  jaarverslaggeving  voor  kleine
organisaties zonder winststreven.

C.   Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het  bestuur  is  verantwoordelijk  voor  het  opmaken  en  getrouw  weergeven  van  de  jaarrekening  in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. In
dit  kader is het bestuur verantwoordelijk  voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht  om het  opmaken van de jaarrekening  mogelijk  te maken zonder  afwijkingen van  materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij  het  opmaken  van  de  jaarrekening  moet  het  bestuur  afwegen  of  de  onderneming  in  staat  is  om  haar
werkzaamheden  in  continuïteit  voort  te  zetten.  Op  grond  van  genoemd  verslaggevingsstelsel  moet  het
bestuur  de  jaarrekening  opmaken  op  basis  van  de  continuïteitsveronderstelling,  tenzij  het  bestuur  het
voornemen heeft  om de stichting te liquideren  of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als  beëindiging het
enige realistische alternatief is.

Het  bestuur  moet  gebeurtenissen  en  omstandigheden  waardoor  gerede  twijfel  zou  kunnen  bestaan  of  de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid  is  het  zodanig  plannen  en  uitvoeren  van  een  controleopdracht  dat  wij  daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze  controle  is  uitgevoerd  met  een  hoge  mate  maar  geen  absolute  mate  van  zekerheid  waardoor  het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen  kunnen  ontstaan  als  gevolg  van  fraude  of  fouten  en  zijn  materieel  indien  redelijkerwijs  kan
worden  verwacht  dat  deze,  afzonderlijk  of  gezamenlijk,  van  invloed  kunnen  zijn  op  de  economische
beslissingen  die  gebruikers  op  basis  van  deze  jaarrekening  nemen.  De  materialiteit  beïnvloedt  de  aard,
timing  en  omvang  van  onze  controlewerkzaamheden  en  de  evaluatie  van  het  effect  van  onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij  hebben  deze  accountantscontrole  professioneel  kritisch  uitgevoerd  en  hebben  waar  relevant
professionele  oordeelsvorming  toegepast  in  overeenstemming  met  de  Nederlandse  controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van  de  controle  en  over  de  significante  bevindingen  die  uit  onze  controle  naar  voren  zijn  gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Arnhem, 23 april 2018

CROP registeraccountants

w.g. C. Riethorst RA
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