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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2015
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (in euro's na resultaatbestemming)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

materiële vaste activa 0 0

vorderingen 204.831 235.973

liquide middelen 297.721 327.917

TOTAAL 502.552 563.890

PASSIVA

eigen vermogen 122.438 128.431

kortlopende schulden 380.114 435.459

TOTAAL 502.552 563.890

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015 2014

BATEN

directe opbrengsten 354.150 423.431

indirecte opbrengsten 0 0

bijdragen uit private middelen 94.500 122.000

bijdragen uit publieke middelen 571.810 581.810

TOTAAL 1.020.460 1.127.241

LASTEN

beheerslasten personeel 108.091 79.436

beheerslasten materieel 117.949 98.674

activiteitenlasten personeel 524.865 604.004

activiteitenlasten materieel 277.042 312.560

TOTAAL 1.027.947 1.094.674

SALDO BATEN EN LASTEN -7.487 32.567

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 1.494 1.540

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -5.993 34.107

mutatie bestemmingsreserves -15.000 -5.096

MUTATIE ALGEMENE RESERVE 9.007 39.203
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TOELICHTING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Stichting Oorkaan is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling.

Het doel van de Stichting is het bij een jong publiek bevorderen van kennis en 

interesse in muziek, met name de westerse klassieke muziek en wereldmuziek, het 

ontwikkelen van concerten voor een jong publiek, het initiëren en stimuleren van 

artistieke ontwikkelingen en het (co) produceren van exemplarische voorstellingen, 

alsmede het bevorderen van kunsteducatie van musici en daarnaast die van 

theatermakers en programmeurs van podia, en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 

aanvaarde verslaggevingsgrondslagen met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor 

de jaarverslaggeving "organisaties zonder winststreven") en in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.
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