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               Stichting Tg. Lynx.

               T.a.v. het bestuur

               Brouwersgracht 7 B

               1015 GA  AMSTERDAM

Referentie: AB.292411.22027                Bunschoten, 28 juni 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

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.

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. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Tg. Lynx. te Amsterdam 

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

verstrekte gegevens.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Raad van Toezicht

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 60.643 100,0% 99.750 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 114.098 188,2% 38.731 38,8%

Bruto-marge -53.455 -88,2% 61.019 61,2%

Overige bedrijfsopbrengsten 59.935 98,8% - 0,0%

Bruto bedrijfsresultaat 6.480 10,6% 61.019 61,2%

Overige personeelskosten - 0,0% 1.469 1,5%

Huisvestingskosten - 0,0% 1.208 1,2%

Verkoopkosten 2.036 3,4% 511 0,5%

Kantoorkosten 2.487 4,1% 657 0,7%

Algemene kosten 1.795 3,0% 3.711 3,7%

Som der kosten 6.318 10,5% 7.556 7,6%

Bedrijfsresultaat 162 0,1% 53.463 53,6%

Rentelasten en soortgelijke kosten -162 -0,3% -176 -0,2%

Som der financiële baten en lasten -162 -0,3% -176 -0,2%

Resultaat - -0,2% 53.287 53,4%

Het bestuur wordt gevoerd door:

- R. Hemmes (lid)

- A.J. Stel (lid)

De Raad van toezicht bestaat uit:

- G.E. Schoneveld (voorzitter)

Blijkens de akte d.d. 20 april 2015 werd de Stichting Stichting Tg. Lynx. per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63154455.

De doelstelling van Stichting Tg. Lynx. is als volgt:

Het maken van audiovisuele producties, bijv. theaterproducties.

- J.K.A. van de Graaff - van Hulzen

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2021 2020
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1.4  Fiscale positie

Hoogachtend,

BFD Adviseurs B.V.

A.J. Bos

De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

 Pagina - 4 -



 
 
 

Stichting Tg. Lynx.

Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Onderhanden projecten 8.643 -

Vorderingen 
Handelsdebiteuren - 25

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 4.235 411

Overlopende activa - 1.050

4.235 1.486

Liquide middelen 325.469 167.928

Totaal activazijde 338.347 169.414

31 december 2021 31 december 2020
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 128.076 128.076

128.076 128.076

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 181 125

Overlopende passiva 210.090 41.213

210.271 41.338

Totaal passivazijde 338.347 169.414

31 december 2021 31 december 2020
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Netto-omzet 52.000 99.750

Mutatie onderhanden projecten 8.643 -

60.643 99.750

Inkoopwaarde van de omzet 114.098 38.731

Bruto-marge -53.455 61.019

Overige bedrijfsopbrengsten 59.935 -

Bruto bedrijfsresultaat 6.480 61.019

Overige personeelskosten - 1.469

Huisvestingskosten - 1.208

Verkoopkosten 2.036 511

Kantoorkosten 2.487 657

Algemene kosten 1.795 3.711

Som der kosten 6.318 7.556

Bedrijfsresultaat 162 53.463

Rentelasten en soortgelijke kosten -162 -176

Som der financiële baten en lasten -162 -176

Resultaat - 53.287

2021 2020
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Onderhanden projecten

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Stichting Tg. Lynx., statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 63154455.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen 

in de desbetreffende paragrafen. 

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

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad 

voor de jaarverslaggeving. 

De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde 

projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde 

termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. 

Indien het een creditstand vertoont worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 

de boekwaarde van de vordering.

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 reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 

nominale waarde.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Projectopbrengsten en projectkosten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 

projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening 

naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de 

PoC-methode).

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.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende 

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als 

afdekkingsinstrument.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- 

en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden 

gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project 

betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en 

toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 

kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan 

worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt 

verwerkt in de kostprijs van de omzet.

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten. 
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Overige bedrijfsopbrengsten

Kosten 

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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

hebben.

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met 

de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De 

overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de 

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

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. 

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.

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

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart 

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Onderhanden projecten 

Project Onder Water 5.884 -

Project Sober 2.759 -

8.643 -

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 25

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.235 411

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 4.203 411

Omzetbelasting suppletie 32 -

4.235 411

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidie - 750

Vooruitbetaalde kosten - 300

- 1.050

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.4  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen

ING Bank .601 55.569 167.928

Van Lanschot .069 99.900 -

ING Bank .545 70.000 -

Van Lanschot .369 100.000 -

325.469 167.928

 Pagina - 12 -



 
 
 

Stichting Tg. Lynx.

Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 128.076 74.789

Uit voorstel resultaatbestemming - 53.287

Stand per 31 december 128.076 128.076

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 181 125

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 209.469 40.000

Nog te betalen kosten 621 1.213

210.090 41.213
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Netto-omzet

Coproductie bijdrage - 22.500

Cultuurmakersfonds 40.000 -

Subsidie Visuele Kunsten Gemeente Rotterdam 4.000 -

Stichting van Wijngaarden - Boot 3.000 -

Norma (corona) fonds 5.000 2.250

Overige bijdragen door particulieren - 75.000

52.000 99.750

Mutatie onderhanden projecten

Mutatie onderhanden projecten 8.643 -

Inkoopwaarde van de omzet

Projectkosten boekjaar 114.098 38.731

Overige bedrijfsopbrengsten

RF Securities Clearing LP 9.935 -

M van de Graaff Skorko 50.000 -

59.935 -

Overige personeelskosten

Zakelijke leiding - 1.469

Huisvestingskosten

Huur - 1.208

Verkoopkosten

Representatiekosten 113 418

Reis- en verblijfkosten - 93

Festivals en markten 1.772 -

Lunch en diner 151 -

2.036 511

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 47,9% gedaald.
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 40 532

Internetkosten 37 -

Kosten automatisering 1.370 -

Contributies en abonnementen 288 125

Kleine aanschaffingen 752 -

2.487 657

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten 1.264 1.500

Advieskosten - 2.088

Zakelijke verzekeringen 123 123

Opslag 408 -

1.795 3.711

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 162 176
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