
Resultatenrekening

Boekjaar  2017  van  Stichting  LustrumOpera  stond  in  het  teken  van  de
voorbereidingen van de productie Thijl 2018. Het grootste deel van de baten en
lasten  voor  dit  project  vindt  in  boekjaar  2018  plaats.  In  2017  zijn  diverse
voorbereidingskosten gemaakt en zijn er diverse geworven inkomsten reeds
uitbetaald. De resultatenrekening over 2017 is inherent onderdeel van de meer
omvangrijke projectbegroting van Thijl 2018,  waarvan de baten en lasten zijn
verspreid  over  de  periode oktober  2016 t/m december  2018.  Het  positieve
verschil tussen baten en lasten over 2017 (€ 17.782,77) is hier dan ook niet los
van te zien en is vanzelfsprekend een reservering die ten goede komt aan de
projectlasten in 2018.

Lasten
Aan de lastenzijde  zijn  de  belangrijkste uitgaven een deelbetaling  voor  het
voorbereidend werk van het artistiek team (personele lasten), het ontwikkelen
van de huisstijl en website (publiciteitslasten) en de huur van een kantoor voor
het  productieteam  vanaf  september  2017  en  de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering van de stichting (organisatielasten).

Baten
Inkomsten zijn onder meer geworven uit door verhuur van muziekensembles.
De genoemde baten betreffen de netto-opbrengst, die ten goede is gekomen
aan  Thijl.  Aanzienlijke  bedragen  die  aan  het  eind  van  boekjaar  2017
vooruitontvangen zijn komen van het ABN-AMRO Cultuurfonds (€ 10.000) en
het Fonds voor Cultuurparticipatie (€ 15.000). De meeste inkomsten die zijn
opgehaald bij de crowdfundingsactie, die in december 2017 is gestart, zijn pas
in 2018 ontvangen en staan daarom niet verwerkt in boekjaar 2017, op een
donatie van € 500 na, ontvangen in december 2017. Ook een zakelijke donatie
van € 2.000 is in 2017 reeds ontvangen.

Balans

Onder ‘Overige vorderingen - Activa’ is onder meer de waarborgsom te vinden
die voor de huur van het kantoor is  betaald,  evenals  een foutieve incasso-
opdracht  van  € 75  die  in  2018  is  hersteld.  Crediteuren  betreffen  enkele
betalingsverplichtingen van de stichting die begin 2018 zijn voldaan. Ook is in
september 2017 een renteloze lening (€ 8.000) aan de stichting verstrekt.



BATEN LASTEN
EIGEN INKOMSTEN  €                      5,628.48 PERSONELE LASTEN  €                      1,450.00 
Ensembleverhuur  €                          5,628.48 Artistiek  €                          1,450.00 

FONDSEN  €                    25,000.00 UITVOERLASTEN  €                           89.37 
Vermogensfondsen  €                        10,000.00 Rechten en kosten bladmuziek  €                               89.37 
Overheidsfondsen  €                        15,000.00 

OVERIGE BATEN  €                      2,500.00 PUBLICITEITSLASTEN  €                      9,844.92 
Crowdfunding  €                             500.00 Drukwerk  €                             957.58 
Zakelijke giften  €                          2,000.00 Marketing  €                          8,887.34 

FINANCIËLE BATEN  €                             3.83 ORGANISATIELASTEN  €                      3,965.25 
BTW-afrondingsverschillen  €                                 3.83 Verzekeringen  €                          1,227.26 

Communicatie  €                               30.35 
Overig  €                          2,707.64 

Subtotaal  €                    15,349.54 

Resultaat  €                        17,782.77 
TOTAAL  €                    33,132.31 TOTAAL  €                    33,132.31 



Balans Stichting LustrumOpera per 31-12-2017
Activa 31/12/2016 31/12/2017 Passiva 31/12/2016 31/12/2017

Liquide middelen  €           8,022.63  €          33,701.02 Eigen vermogen  €           8,141.75  €          25,924.52 
Spaarrekening  €                       -  €                 14.12 Resultaat lopend boekjaar  €          17,782.77 
Lopende rekening  €           8,022.63  €          33,686.90 Startkapitaal 2017  €           8,141.75 

Overige vorderingen  €              119.12  €            1,857.00 Vreemd vermogen  €                       -  €           9,633.50 
Debiteuren  €                14.12  €                        - Crediteuren  €                       -  €           1,633.50 
Belasting  €              105.00  €               182.00 Belasting  €                       - 
Waarborgsommen  €                       -  €            1,600.00 Langlopende leningen  €                       -  €           8,000.00 
Kruisposten overig  €                       -  €                 75.00 

Totaal  €        8,141.75  €       35,558.02 Totaal  €        8,141.75  €       35,558.02 


