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Algemeen
Kamer van Koophandel nummer 24495310.
RSIN 822446595.
De stichting heeft tot doel het realiseren van projecten en initiatieven waarin de
wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en hun publiek;
en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaand in de ruimste
zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van projecten
en andere interactieve bijeenkomsten die de wisselwerking bevorderen tussen
verschillende kunstwerelden en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Grondslagen van de financiële verslaglegging
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de
afzonderlijke posten niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale
waarde gewaardeerd.

Waarderingsgrondslagen voor de balans
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, welke bepaald wordt via een individuele
beoordeling van de openstaande vorderingen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld is, ter vrije beschikking
van de stichting.

Grondslagen voor de bepalingen van het saldo van baten en lasten
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

BALANS PER 31 december 2019

31-12-2019
€

31-12-2018
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.411
20.944
23.355

4.720
47.236
51.956

23.355

51.956

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

5.933-

5.499-

29.288

57.455

23.355

51.956

Staat van baten en lasten 2019

2019
€
Lasten
Kosten Europa ZomerExpo 2019

255.825

Totale lasten

255.825

Baten
Eigen inkomsten, Europa ZomerExpo 2019
Bijdragen partners, Europa ZomerExpo 2019
Fondsen, Europa ZomerExpo 2019
Sponsoring, Europa ZomerExpo 2019

49.391
168.500
35.000
2.500

Totale baten

255.391

Resultaat

434-

Toelichting op de balans

31-12-2019
€

31-12-2018
€

5.4994345.933-

2.236
7.7355.499-

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Stand begin boekjaar
Afname boekjaar, resultaat boekjaar (verlies)
Stand einde boekjaar

