Financieel overzicht Stichting InSight Worship
(per 31-12-2017)

1. Balans per 31-12-2017
De balans van Stichting InSight Worship zag er voor 2017 als volgt uit:
Balans Stichting InSight Worship per 31-12-2017
Bezittingen
Schulden
Omschrijving
Bedrag
Omschrijving
Bedrag
Liquide middelen
€ 6.908,37
Eigen vermogen
€ 3.143,74
Debiteuren

€

464,10

Totaal

€ 7.372,47

Crediteuren

€ 4.228,73

Totaal

€ 7.372,47

Toelichting op balans
De balans van 2017 loopt over de periode 22-08-2017 tot 31-12-2017. Dit omdat de stichting
opgericht is per 22-08-2017.
Bezittingen
- De post Liquide middelen bestaat uit alle gelden die de stichting op 31-12-2017 bezat en is
gebaseerd op het resultaat uit de winst- en verliesrekening.
- De post Debiteuren bestaat uit een deel van de collecte van InSight Christmas, die in die tijd
nog werd geïncasseerd door de Baptistengemeente Nieuw-Buinen. Dit bedrag is op 29-012018 bijgeschreven op de rekening.
Schulden
- De post Eigen vermogen is de verrekening van de totale bezittingen en de schulden.
- De post Crediteuren bestaat uit een aantal facturen die verband houden met InSight
Christmas 2017, maar pas in 2018 geboekt konden worden, omdat de desbetreffende
crediteur pas in 2018 een factuur heeft verzonden.
Het gaat hierbij om een factuur van de zaalhuur à €3322,50 die op 05-01-2018 is
afgeschreven; een factuur van AV-inhuur à €187,55 die op 19-01-2018 is afgeschreven; de
kosten van de spreker à €435,50 die op 30-01-2018 is afgeschreven; een declaratie van een
van de vrijwilligers ten behoeve van de catering van de vrijwilligers à €163,03; en om een
factuur van de huur van een drumstudio ten behoeve van he t inspelen van de EP à €120,55
die is afgeschreven op 31-01-2018.
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2. Winst- en verliesrekening per 31-12-2017
De winst- en verliesrekening van Stichting InSight Worship zag er voor 2017 als volgt uit:
Winst- en verliesrekening Stichting InSight Worship per 31-12-2017
Opbrengsten
Kosten
Omschrijving
Bedrag
Omschrijving
Bedrag
Startinleg
€ 1.052,80
Kosten InSight Christmas
€ 4.331,77
Opbrengsten InSight Christmas
€ 10.748,72
Sprekerskosten
€
118,24
Giften
€
200,00
Productiekosten EP
€
395,96
Overige opbrengsten
€
190,80
Reclamekosten
€
320,45
Bankkosten
€
28,70
Overige kosten
€
88,83
Resultaat
€ 6.908,37
Totaal
€ 12.192,32
Totaal
€ 12.192,32

Toelichting op winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening van 2017 loopt over de periode 22-08-2017 tot 31-12-2017. Dit omdat
de stichting opgericht is per 22-08-2017. Het hoge positieve resultaat wordt veroorzaakt door een
aantal facturen die pas in 2018 geboekt kunnen worden. Dit is op de balans verwerkt als crediteuren.
Opbrengsten
- De post Startinleg bestaat uit de gelden die InSight Worship had verworven voordat zij zich
inschreef als stichting.
- De post Opbrengsten InSight Christmas bestaat uit een deel van de opbrengsten die
voortvloeiden uit het evenement InSight Christmas 2017. De post bestaat uit:
o Opbrengsten kaartverkoop van InSight Christmas en de Kidspraise;
o Opbrengsten sponsoren;
o Opbrengsten collecte InSight Christmas & Gezamenlijke dienst contant;
o Opbrengsten uit de verkoop van EP's op 15 & 16 december 2017.
- De post Giften bestaat voor een deel van de collecte van InSight: Serve van 24-09-2017 en
voor een deel uit overige giften.
- De post Overige opbrengsten bestaat voor het grootste gedeelte uit een terugboeking van
Flyeralarm in verband met een fout op het drukwerk en voor een deel uit inkomsten uit EP
verkoop.
Kosten
- De post Kosten InSight Christmas bestaat uit een deel van de kosten die voortvloeiden uit het
evenement InSight Christmas 2017. De post bestaat uit:
o Kosten van aanbetaling van de zaalhuur;
o Kosten van inhuur AV;
o Kosten van Kidspraise en Gezamenlijke dienst;
- De post Sprekerskosten bestaat uit de vergoedingen van de spreker van 24-09-2017.
- De post Productiekosten EP bestaat uit de kosten van het persen van cd en de kosten van de
publicatie op streamingsdiensten.
- De post Reclamekosten bestaat uit alle kosten die voortvloeiden uit het drukwerk van
InSight, de Kidspraise en de Gezamenlijke dienst.
- De post Bankkosten bestaat uit de kosten die voortvloeiden uit het gebruik van de zakelijke
rekening.
- De post Overige kosten bestaat uit de inschrijving van de Kamer van Koophandel en en
declaratie van een van de vrijwilligers.
Financieel overzicht Stichting InSight Worship
Versie oktober 2018

