
Jaarrekening Kerst in het Julianapark 2020

Uitgangspunten en waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld conform de ̀ Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor klein Organisties - zonder- winststreven`.

Balans
Activa 31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen en overlopende activa 400,00€                                     3.000,00€                       
Liquide middelen 7.476,35€                                17.201,86€                    

7.876,35€                                20.201,86€                    

Passiva 31-12-2020 31-12-2019
Algemene reserve 7.766,35€                                9.804,96€                       
Schulden en overlopende passiva 110,00€                                     10.396,90€                    

7.876,35€                                20.201,86€                    

Toelichting op de balans
Vorderingen en overlopende activa duiden op de bijdrage van de opstandingskerk welke begin 2021 binnen kwam.
Stichting Kerst in het Julianapark heeft geen lopende schulden cq. openstaande kredieten.

Staat van baten en lasten
Begroting
2020

Realisatie
2020

Baten 
Eigen bijdrage stichting 3.000,00€                                1.658,32€                       
Giften 2.000,00€                                2.589,00€                       

5.000,00€                                4.247,32€                       

Lasten
Film 1.000,00€                                1.185,80€                       
Drukwerk 1.800,00€                                2.123,79€                       
Kostuums 40,00€                                        138,70€                           
Stichting 225,00€                                     450,00€                           
Bedankje vrijwilligers -€                                              215,03€                           
Catering -€                                              134,00€                           
Onvoorzien 1.935,00€                                -€                                    

5.000,00€                                4.247,32€                       

Resultaat -€                                              -€                                    



Toelichting op de staat van Baten en Lasten
Baten:
De giften bestaan uiteen gift van de Protestande kerk uit 2019 , de opstandingskerk en de bijdragen van de Vrienden van Kerst in het Julianapark.
Het restant is aangevuld uit eigen reserve vanuit de stichting.

Lasten:
Aan het begin van de editie is een grove raming opgesteld met een max. bedrag van 5k wat wij wilden en konden spenderen.
De lasten zijn in de loop van het online evenement pas uigekristaliseerd. 

Kasstroomoverzicht
Opgesteld volgens de directe methode

2020 2019
Beginstand liquide middelen 17.201,86€                             16.181,46€                    
Ontvangsten 5.334,50€                                35.764,19€                    
Uitgaven 15.069,01€                             34.744,17€                    
Eindstand liquide middelen 7.467,35€                                17.201,48€                    

Akkoord bestuur Kerst in het Julianapark
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De giften bestaan uiteen gift van de Protestande kerk uit 2019 , de opstandingskerk en de bijdragen van de Vrienden van Kerst in het Julianapark.

Aan het begin van de editie is een grove raming opgesteld met een max. bedrag van 5k wat wij wilden en konden spenderen.






