Hermine van Bers Stichting

Beginbalans per 1 januari 2019
____________________________________________________________________________________________________________________
4 penningen en etuis

p.m.

|

Vermogen

€ 15.353,54

Te betalen bankkosten

€

Betaalrekening

€

643,65

|

Vermogen Spaarrekening

€ 14.732,22

|

Te vorderen rente

€

9,08

|

€ 15.384,95

|

31,41

€ 15.384,95

Eindbalans per 31 december 2019
____________________________________________________________________________________________________________________
3 penningen en etuis

p.m.

|

Vermogen

€ 11.982,05

Te betalen bankkosten

€

Betaalrekening

€

246,72

|

Vermogen Spaarrekening

€ 11.741,30

|

Te vorderen rente

€

4,56

|

€ 11.992,58

|

10,53

€ 11.992,58

Exploitatierekening 2019
____________________________________________________________________________________________________________________
Kosten selectie en prijsuitreiking

€

413,00

|

Beeldende kunstprijs

€ 2.500,00

|

Kostenvergoeding genomineerden

€

200,00

|

Lief en leed

€

16,00

|

Bankkosten

€

118,18

|

Kosten website

€

128,87

|

€ 3.376,05

|

Rente

€

4,56

Negatief exploitatieresultaat

€ 3.371,49
€ 3.376,05

Toelichting op de exploitatierekening
Het negatieve exploitatieresultaat van het jaar 2019 is aanzienlijk lager uitgekomen dan begroot (€ 858,51). Het verschil is vooral toe te schrijven aan de
omstandigheid dat de expositie van het werk van de genomineerden voor de stichting niet de begrote kosten ad € 1.000 meebracht. Het verschil is verder
als volgt te analyseren. De kosten van de selectie en de prijsuitreiking waren hoger dan begroot (€ 83,00), evenals de kosten van de website (€ 28,87) en de
bankkosten (€ 18,18). Verder was er een onvoorziene uitgave ad € 16,00 van de categorie Lief en leed. En er werd toch nog een klein bedrag aan rente op de
spaarrekening uitgekeerd (€ 4,57). Het negatieve exploitatieresultaat komt ten laste van het vermogen.
Toelichting op een balanspost
3 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 3 penningen met bijbehorende etui in voorraad. Omdat arbitrair is welke waarde
aan de penningen en etuis moet worden toegekend, is ervan afgezien ze op geld te waarderen.

