Hermine van Bers Stichting

Beginbalans per 1 januari 2014
____________________________________________________________________________________________________________________
|
9 penningen + etuis
p.m.
| Vermogen
€ 35.576,16
Girorekening
€
61,60
| Nog te betalen bankkosten
€
20,25
Zakelijke Spaarrekening
€
21,76
|
Zakelijke kwartaalrekening
€ 35.513,05
|
__________
€ 35.596,41
|
€ 35.596,41

Eindbalans per 31 december 2014
____________________________________________________________________________________________________________________
|
8 penningen + etuis
p.m.
| Vermogen
€ 32.046,37
Girorekening
€
107,69
| Nog te betalen bankkosten
€
25,29
Zakelijke Spaarrekening
€
92,07
|
Zakelijke kwartaalrekening
€ 31.871,90
|
__________
€ 32.071,66
|
€ 32.071,66

Exploitatierekening 2014
____________________________________________________________________________________________________________________
|
Bijdrage aan film genomineerden
€ 1.000,-| Rente
€
379,16
Kosten selectie en prijsuitreiking
€ 1.290,11
| Subsidies gemeente Leiden
€ 1.211,18
Beeldende kunstprijs
€ 2.500,-|
Kostenvergoeding genomineerden
€
200,-|
Bankkosten
€
91,90
|
Kosten website
€
38,12
| Negatief exploitatieresultaat
€ 3.529,79
€ 5.120,13
|
€ 5.120,13

Toelichting
Algemeen
Het negatieve exploitatieresultaat van het jaar 2014 is een fractie hoger uitgekomen dan begroot (€ 30). De subsidies waren veel lager dan
begroot (€ 789), maar daar stond tegenover dat wij minder hoefden bij te dragen aan de kosten van de tentoonstelling. Daardoor waren de kosten
van de selectie, de prijsuitreiking en de tentoonstelling veel lager dan begroot (€ 770). Als gevolg van de lage rentestand waren de renteinkomsten lager dan begroot (€ 121). De overige kosten kwamen per saldo € 110 lager uit dan begroot. Het negatieve exploitatieresultaat komt
ten laste van het vermogen.
Toelichting op een balanspost
8 penningen en etuis. Deze post betreft penningen en etuis die bestemd zijn om te worden uitgereikt aan de winnaars van de Hermine van Bers
Beeldende Kunstprijs. In het verslagjaar is één penning uitgereikt. Derhalve zijn er nog 8 penningen met bijbehorende etui in voorraad. Omdat
arbitrair is welke waarde aan de penningen en etuis moeten worden toegekend, is ervan afgezien ze op geld te waarderen.

