Jaarrekening
2019
Stichting Ensemble Vonk
Bochtakker 33
5056 LG Berkel Enschot

STANDAARDJAARTSTUKKEN

Naam ondernemer

Stichting Ensemble Vonk

Activiteiten van de onderneming

Het creëren en ik productie brengen
van voorstellingen met muziek, tekst,
theater, video, dans en beeldende
kunst

Vestiging onderneming

Bochtakker 33
5056 LG Berkel Enschot

Datum oprichting

8 september 2015

Boekjaar

01-01-2019 t/m 31-12-2019

Samenstelling
Bestuur
H.P.J.C. de Vos – Voorzitter
B.Schalken – Secretaris/penningmeester

01-01-2019 t/m 31-12-2019
01-01-2019 t/m 31-12-2019

Balansen

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

0

0

Vlottende activa

0

0

Liquide middelen

38.499

39.154

Kortlopende vordering
(debiteur)

7.650

0

Totaal activa

46.149

39.154

31-12-2019

31-12-2018

10.137

18.972

Vreemd vermogen lange
termijn

0

0

Vreemd vermogen korte
termijn

0

0

Crediteur

7.650

0

Overlopende Passiva

28.362

20.182

Totaal passiva

46.149

39.154

PASSIVA
Eigen vermogen

Staat van baten en lasten

BATEN (Excl. BTW)

01-01 t/m 31-12-2019

Netto omzet
Bijdragen

4.063
40.653

Totale baten

44.716

LASTEN (excl. BTW)
Uitbetaling van diensten
Overige bedrijfslasten

35.455
2.053

Totale lasten

37.508

Byzondere baten en lasten
Resultaat

0
7.208

TOELICHTING ALGEMEEN.
Grondslagen van waardering
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale
waarde.
De activa en passiva zijn opgenomen conform in Nederlands algemeen aanvaarde
grondslagen voor de financiële verslaggeving (RJ 640) voor stichtingen.
Materiële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen.
De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde en uitgaande van
de geschatte economische levensduur. Aanschaffingen vanaf 500 euro zijn geactiveerd,
aanschaffingen beneden 500 euro komen ineens ten laste van het resultaat.
Grondslagen resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden
lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.

