Hermine van Bers Stichting

Beginbalans per 1 januari 2015
____________________________________________________________________________________________________________________
|
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

Eindbalans per 31 december 2015
____________________________________________________________________________________________________________________
|
7 penningen + etuis
p.m.
| Vermogen
€ 27.184,24
Girorekening
€
166,94
| Te betalen bankkosten
€
25,70
Vermogen Spaarrekening
€ 26.860,67
| Te betalen kosten jurering Maastricht
€
51,34
Te vorderen rente
€
233,67
|
€ 27.261,28
|
€ 27.261,28

Exploitatierekening 2015
____________________________________________________________________________________________________________________
|
Bijdrage aan Kunsttour
€ 1.750,-| Rente
€
330,37
Kosten selectie en prijsuitreiking
€
600,42
|
Beeldende kunstprijs
€ 2.500,-|
Kostenvergoeding genomineerden
€
200,-|
Bankkosten
€
103,96
|
Kosten website
€
38,12
| Negatief exploitatieresultaat
€ 4.862,13
€ 5.192,50
|
€ 5.192,50

Toelichting
Het negatieve exploitatieresultaat van het jaar 2015 is aanzienlijk hoger uitgekomen dan begroot (€ 1.592,13). Dit is met name toe te schrijven
aan de omstandigheid dat het niet is gelukt om de voor de prijsuitreiking in Maastricht op € 2.000 begrote subsidies te verwerven. Het hierdoor in
de begroting geslagen gat is voor ongeveer een kwart geslonken doordat de met de selectie en prijsuitreiking gemoeide kosten, inclusief de
bijdrage aan de Kunsttour, lager uitvielen dan begroot (€ 479,58). De bankkosten waren een fractie hoger dan begroot (€ 3,96), en de kosten van
de website waren aanzienlijk lager dan begroot (€ 101,88). Als gevolg van de lage rentestand waren de rente-inkomsten opnieuw lager dan
begroot (€ 169,63). Het negatieve exploitatieresultaat komt ten laste van het vermogen.
Toelichting op een balanspost
7 penningen en etuis. Deze post betreft penningen en etuis die zijn bestemd 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 7 penningen met bijbehorende etui in voorraad. Omdat

