STICHTING SILVER IN MOTION
TE SCHOONHOVEN
Rapport inzake jaarstukken 2015

INHOUDSOPGAVE
Pagina
ACCOUNTANTSVERSLAG
1
2
3

Opdracht
Deskundigenonderzoek
Algemeen

3
3
4

JAARREKENING
1
2
3
4
5

Balans per 31 december 2015
Winst-en-verliesrekening over 2015
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015

6
7
8
9
11

Stichting Silver in Motion
Buys Ballotsingel 30
2871 XZ Schoonhoven
Geacht bestuur,

1

OPDRACHT

In navolging van de verplichtingen opgenomen in de statuten van Stichting Silver in Motion hebben wij
namens de stichting de jaarrekening 2015 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 2.287 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van negatief € 217, samengesteld.
2

DESKUNDIGENONDERZOEK

Door de stichting is geen opdracht verstrekt voor een deskundigenonderzoek, zoals vermeld in artikel 2:393
lid 1 BW.

Schoonhoven, 11 oktober 2016

3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de hedendaagse zilverkunst. De stichting beoogt haar doel te
bereiken onder meer door:
- het wekken van landelijke en internationale belangstelling voor kunstuitingen in zilver als algemeen nut
beogende culturele instelling;
- het bevorderen van kunstzinnige, technische en commerciële vaardigheden van zilversmeden en
studenten in opleiding daartoe door middel van opleidingen, kennisoverdracht en innovatie;
- het stimuleren van interactie tussen de beoefenaars van de zilversmeedkunst en kunstenaars uit
andere disciplines;
- het realiseren van exposities of anderszins promoten in binnen- en buitenland met betrekking tot de
zilversmeedkunst en kunstuitingen in zilver;
- het bevorderen van hedendaagse kunstuitingen in zilver als voor het publiek toegankelijk museaal bezit.
3.2

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:
- de heer J.J.L. van Helsdingen (voorzitter)
- de heer H. Bos (secretaris)
- de heer A.I. Korenhof (penningmeester)
- de heer A. Six (lid)
- de heer J.A. van Nouhuys (lid)
3.3

Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 19 oktober 2007 verleden voor notaris W.K. Vonk te Schoonhoven is opgericht
Stichting Silver in Motion. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening
en risico van Stichting Silver in Motion.

3.4

Verwerking van het verlies 2015

Het verlies over 2015 bedraagt € 217 tegenover een winst over 2014 van € 153. De winst over 2014 is
toegevoegd aan de overige reserves.

3.5

Bestemming van het resultaat 2014

De winst over 2014 ad € 153 is toegevoegd aan de overige reserves.
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking van het verlies)
31 december 2015

31 december 2014

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

2.287

504

2.287

504

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

bij rapport d.d. 11 oktober 2016
Stichting Silver in Motion te Schoonhoven

31 december 2015

31 december 2014

€

€

€

€

PASSIVA
Stichtingskapitaal

(2)

Overige reserves
Kortlopende schulden

(3)

255

472

2.032

32

2.287

504
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

2014

2015
€

Netto-omzet

€

€

€

(4)

-

500

(5)

91

228

-91

272

-126

-119

-217

153

-

-

-217

153

Kosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en -lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat

(6)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
-7-

bij rapport d.d. 11 oktober 2016
Stichting Silver in Motion te Schoonhoven
3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De stichting is niet vennootschapsbelasting-plichtig.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2015

31-12-2014

€

€

1. Liquide middelen
ING Bank N.V. rekening-courant

2.287

504

255

472

PASSIVA
2. Stichtingskapitaal
Overige reserves

2015

2014

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

472
-217

319
153

255

472

31-12-2015

31-12-2014

€

€

3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva

2.032

32

32
2.000

32
-

2.032

32

Overlopende passiva
Rente- en bankkosten
Reservering boek zilvertentoonstelling
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015
2015

2014

€

€

4. Netto-omzet
Ontvangen donaties

-

500

91

228

91

228

-126

-119

5. Overige bedrijfskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Kosten website
Financiële baten en lasten
6. Rentebaten en -lasten
Bankrente en -kosten
Ondertekening bestuur voor accoord

Schoonhoven, 11 oktober 2016

J.J.L. van Helsdingen (voorzitter)

H. Bos (secretaris)

A.I. Korenhof (penningmeester)
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