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SAMENVATTING JAARREKENING 2018
Stichting De Oude Kerk te Amsterdam
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (in euro na resultaatbestemming)
31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA
materiële vaste activa
voorraden
vorderingen
liquide middelen
TOTAAL

55.260
4.907
611.090
1.173.212
1.844.469

46.271
5.370
255.813
1.522.888
1.830.342

PASSIVA
algemene reserve
bestemmingsreserves
voorziening groot onderhoud
kortlopende schulden
TOTAAL

298.896
507.850
392.001
645.722
1.844.469

298.053
585.850
355.869
590.570
1.830.342

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

2017

BATEN
directe opbrengsten
indirecte opbrengsten
bijdrage AFK Kunstenplan
subsidies uit publieke middelen
bijdragen uit private middelen
TOTAAL

703.323
262.910
178.995
278.015
944.179
2.367.422

727.634
190.124
176.523
191.032
169.927
1.455.240

LASTEN
beheerlasten personeel
beheerlasten materieel
activiteitenlasten personeel
activiteitenlasten materieel
bijzondere baten en lasten
TOTAAL

122.481
840.083
360.840
1.119.538
0
2.442.942

100.075
530.366
314.856
584.758
0
1.530.055

-75.520

-74.815

-1.637

65

-77.157

-74.750

78.000

-70.700

843

-145.450

SALDO BATEN EN LASTEN
financiële baten
RESULTAAT
mutatie bestemmingsreserves
mutatie ALGEMENE RESERVE

1

Stempel voor identificatiedoeleinden.

BALANS EN EXPLOITATIEREKENING
De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 2.500 in
de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens
worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. De
gehanteerde afschrijvingspercentages staan in de toelichting vermeld. De
vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa
en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De beheerlasten, de
activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend
aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

TOELICHTING
2018 is afgesloten met een resultaat van - € 77.157,- volgens budget door
het wegvallen van de jaarlijkse subsidiebijdrage van Stichting
Restauratiefonds Oude Kerk. Dit tekort is ten laste gekomen aan het
bestemmingsreserve onderhoud waardoor het eigen vermogen is
verminderd. De liquide middelen zijn toegenomen door vooruit ontvangen
subsidies voor activiteiten die in 2019 gaan plaatsvinden. Eveneens als
gevolg van deze vooruit ontvangen subsidies zijn de schulden op korte
termijn toegenomen.
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