
STICHTING KINDERKOOR KONSTANTIJN

ZWOLLE

JAARREKENING 2014



1. Doelstelling

2. Bestuur

- Hein Spanjaard, voorzitter
- Louis van den Berg, penningmeester
- Tineke van Vliet, secretaris

3. Inschrijving Kamer van Koophandel

4. Personeel

Stichting Kinderkoor Konstantijn heeft tot doel het stimuleren van de beoefening van podiumkunsten door
kinderen en jongeren.

ALGEMEEN

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 was als volgt:

Bij de stichting waren in 2014, evenals in 2013, geen personeelsleden in dienst.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de regio Oost Nederland te Zwolle onder het
nummer 41024999.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(in euro's)

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 1.272 744

Totaal 1.272 744

 31 december 2014  31 december 2013
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PASSIEF

EIGEN VERMOGEN

Beginsaldo 744 134
Resultaat boekjaar 528 610
Eindsaldo 1.272 744

Totaal 1.272 744

 31 december 2014  31 december 2013
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(in euro's)

Contributies                5.242                5.636
Concerten                    825                    500
Repetitie                       -                    762
Subsidie gemeente Zwolle                1.188                1.188

Totaal baten 7.255 8.086

Concerten 1.718 817
Dirigenten 4.535 5.916
Bladmuziek 65 267
Organisatiekosten 272 357

Totaal lasten 6.590 7.357

Resultaat 665 729
Uitkomst der financiële baten en lasten 137- 119-

Exploitatieresultaat 528 610

20132014

EXPLOITATIEREKENING OVER 2014
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ALGEMENE TOELICHTING

1. Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Afschrijvingen

Overige baten en lasten
Deze worden opgenomen op basis van historische bedragen.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten in de
jaarrekening zijn opgenomen.

Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief nog niet
ontvangen bedragen. Baten zijn ontvangsten in de vorm van goederen, diensten, ledenbijdragen en giften.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van verwachte economische levensduur. Op
aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdgelang afgeschreven.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur en rekening houdende met een eventuele
restwaarde. Indien van toepassing wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voorzover 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.
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