Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship

BALANS
per 31 december 2019

ACTIVA

met vergelijkende cijfers per 31 december 2018

2019

2018
bedrag in euro's

Vlottende Activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

0,00
0,00
8.077,68

0,00
1.431,10
1.864,35

43.590,98

48.533,08

51.668,66

51.828,53

51.668,66

51.828,53

8.338,90
20.774,74

11.046,26
21.363,23

29.113,64

32.409,49

10.055,02
12.500,00
0,00

14.384,14
5.034,90
0,00

22.555,02

19.419,04

51.668,66

51.828,53

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Schulden op korte termijn
Crediteuren en overige schulden
Vooruit ontvangen bedragen
Overlopende passiva

Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship

per 31 december 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

met vergelijkende cijfers per 31 december 2018

2019

2018
bedrag in euro's

BATEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige inkomsten

17.400,00
0,00
36.750,00

16.075,17
1.100,00
33.250,00

54.150,00

50.425,17

0,00

0,00

10.000,00
23.034,90

0,00
4.715,10

33.034,90

4.715,10

87.184,90

55.140,27

Beheerlasten materieel

2.618,12

1.800,25

Totaal Beheerlasten

2.618,12

1.800,25

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten overige kosten

60.575,01
27.100,76

43.451,96
11.231,68

Totaal Activiteitenlasten

87.675,77

54.683,64

TOTALE LASTEN

90.293,89

56.483,89

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-3.108,99

-1.343,62

-186,86

71,66

-3.295,85

-1.271,96

Subsidie Gemeente Maastricht
Overige subsidies / bijdragen
Subsidies uit publieke middelen
Bijdragen uit private middelen

TOTALE BATEN

LASTEN

Saldo bijzondere baten/lasten
EXPLOITATIERESULTAAT

Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN
Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship heeft ten doel het bevorderen, begeleiden en faciliteren
van culturele activiteiten voor en door kunstenaars en studenten aan kunstfactulteiten.
De stichting zal hiertoe middelen verkrijgen uit giften, commerciële activiteiten, subsidies, sponsoren,
en deze alleen aanwenden ten behoeve van haar doel, met al hetgaan daartoe behoort of daartoe
dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Tenzij hieronder anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen.
De afschrijvingen worden lineair toegepast, rekening houdend met de verwachte economische
levensduur en de verwachte restwaarde aan het einde van de economische levensduur. Op
investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste van inkoopwaarde en marktwaarde.
Voorzieningen
In verband met in rechte afdwingbare en/ of feitelijke verplichtingen, die waarschijnlijk tot een
uitstroom van middelen leiden, wordt een voorziening opgenomen. De omvang wordt bepaald
door de best mogelijke schatting.
Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Zonodig wordt met een voorziening voor oninbare vorderingen rekening gehouden.
Eigen vermogen
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering kan worden beschikt,
binnen de doelstellingen van de stichting. Onder de bestemmingsreserve wordt verantwoord het deel van het
eigen vermogen, waarvan de besteedbaarheid beperkt is tot specifieke bestemmingen, die door het bestuur zijn
gegeven. Onder het bestemmingsfonds wordt verantwoord het deel van het eigen vermogen, waarvan de besteding
slechts mogelijk is binnen de voorwaarden, die door derden zijn opgelegd
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. De opbrengsten en kosten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten worden verantwoord
in het jaar waarop de subsidietoezegging betrekking heeft respectievelijk in het jaar waarin de
tegenprestatie werd geleverd.
Verliezen worden genomen zodra deze zich manifesteren. Baten worden verantwoord zodra
deze zijn gerealiseerd.
De baten betreffen de toegezegde bedragen uit hoofde van subsidies en andere
sponsoren en donateurs, alsmede de andere ontvangsten uit hoofde van de
georganiseerde activiteiten.
Onder de lasten wordt verstaan alle directe en indirecte kosten, inclusief rentekosten.
Bij de lasten wordt een onderverdeling gemaakt naar Beheerlasten en Activiteitenlasten, waarbij
aan de laatste worden toegerekend de lasten die specifiek met activiteiten samenhangen. Beheerlasten
hebben een meer algemeen karakter. Daarmee wordt gekozen voor het functionele model,
conform het Besluit Modellen Jaarrekening
De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting

