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A. Algemeen
Stichting Culturele Projecten Alkmaar is gevestigd in Alkmaar aan het Canadaplein 2.
De oprichting van de stichting was 29-4-1997
Bestuur
De heer H.J. Zijlstra, penningmeester
De heer H.F. Foekema, bestuurslid
Aard van activiteiten
Stichting heeft tot doel: dienstverlening voor uitvoerende kunst, organiseren van muziekfestival
De stichting tracht haar doel te bereiken door: organiseren en het mogelijk maken van (nieuwe)
programma’s festivals in en rondom Alkmaar.
Inschrijving handelsregister en ANBI
Stichting Culturele Projecten Alkmaar is het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Alkmaar ingeschreven onder nummer 806119020
Stichting Culturele Projecten Alkmaar is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en
ook als culturele ANBI, onder RSIN/fiscaal nummer 8061.19020.

B. Balans

Activa

31 december 2020

31 december 2019

Liquide middelen

55

55

TOTAAL ACTIVA

55

55

31 december 2020

31 december 2019

x €1.000
Liquide middelen

Passiva
x €1.000

Eigen vermogen
Algemene reserve

12

12
12

12

Kortlopende schulden
Overige schulden

TOTAAL PASSIVA

43

43
43

43

55

55

C. Staat van baten en lasten
x €1.000

realisatie 2020

realisatie 2019

Baten

109

0

Inkoop

109

0

0

0

Resultaat

D. Grondslagen van de financiële verslaglegging
Algemeen.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving van
kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1).
Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
nominale waarde. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld.
Materiele vaste activa
De materiele vaste worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten.
Vlottende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen
De voorziening groot onderhoud dient ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud en
wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren.
Langlopende schulden
Dit betreffen schulden met een looptijd van langer dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde

E. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
Baten
Baten zijn met name toegekende sponsor of tekortbijdragen door fondsen, publieke en
samenwerkende instellingen.
Inkoop
Dit betreffen uitgaven ten behoeve van de realisatie van de evenementen

F. Toelichting op de staat van Baten en Lasten
De verschillende projecten zijn binnen de beschikbare budgetten en middelen gebleven.
Het jaar 2020 is daarom afgesloten met een resultaat van € 0 K,

