Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag SKPD 2013 + toelichting

Het jaar 2013 is een turbulent jaar geweest voor de SKPD. Na de aanloop in 2012 met
daarin de artist-in-residensies in China is de presentatie hiervan in 2013 in Delft
gerealiseerd. Een deel van de kosten hiervoor is al in 2012 gemaakt maar de financiële
ondersteuning hiervoor heeft grotendeels in 2013 plaatsgevonden. Het negatief resultaat van
2012 is hierdoor grotendeels opgevangen.

Hieronder ziet u het overzicht van jaar 2013; een uitsplitsing en verklaring wordt op de
volgende pagina’s gepresenteerd.

SKPD jaar 2013
saldo ING 6882079 01-01-2013
kosten 2013

€ 2.566,81
-€ 50.628,45

opbrengsten 2013

€ 62.002,78

afrekening 2012

-€ 7.642,58

saldo ING 6882079 31-12-2013

€ 6.298,56

Het saldo van 6.298,56 op ING 6882079 zal geheel gebruikt worden om de nog te betalen
posten van totaal 6.299,03 te voldoen. Hier komt nog bij dat de aflossingsverplichting naar
de obligaties doorloopt. Deze gegevens geven het volgende resultaat:

Resultaat op termijn
saldo ING 6882079 31-12-2013
nog te betalen
schuld op obligaties t/m 2017
rente 2,5% op obligaties t/m 2017

€ 6.298,56
-€ 6.698,39
-€ 17.000,00
-€ 978,75
-€ 18.378,58

Het saldo is niet genoeg om op termijn alle kosten te dekken. De SKPD zal moeten zoeken
naar inkomsten. Per 2013 is de SKPD een culturele ANBI wat betekent dat giften met 25%
mogen worden verhoogd als aftrekpost voor de belastingdienst. Inkomsten kunnen
gegenereerd worden uit schenkingen en uit activiteiten waarbij gedoneerd kan worden tbv de
SKPD.
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Het kosten overzicht van de SKPD in 2013: het jaar van de manifestatie
Delft Keramiek 2013.

Kosten 2013
Betalingsverschillen

€ 11,36

Reis- Verblijfkosten Medewerkers

€ 130,75

Abonnementen/contributies

€ 115,43

Porto/verzendkosten

€ 1.213,20

Drukwerk

€ 1.675,85

Kantoorartikelen
Transport

€ 68,38
€ 16.957,98

Vergaderkosten

€ 187,68

Verzekering

€ 761,07

Kosten betalingsverkeer

€ 152,40

Kosten buitenlandse betalingen

€ 6,00

Expositie Drukwerk

€ 3.760,91

Expositie Boek

€ 9.660,05

Huur apparatuur

€ 304,92

Expositie inrichting

€ 4.563,43

Kunstenaars Reis-Verblijfkosten

€ 4.601,18

Expositie opening

€ 3.573,88

Expositie algemeen

€ 2.225,47

Lezingen en demonstraties

€ 133,51

rente obligaties 2013

€ 525,00

TOTAAL

€ 50.628,45

De kosten voor porto/verzending zijn voor € 1.026,71 opgebouwd uit kosten voor het
verzenden van aankondigingen voor de expositie 2013. Het drukwerk bestaat uit flyers en
enveloppen, alsmede de vormgeving hiervan.
De transportkosten bestaan uit het transport en het opstellen van het Terracotta leger in de
Oude Kerk. De 25 manshoge beelden per stuk verpakt in grote houten kratten. Dit is
verzorgd door de Nederlandse kunsttransporteur Hizkia van Kralingen en het Noorse bedrijf
Moss. De verzekeringskosten via AON dekten de expositie in de Oude Kerk en het transport
van de beelden.
De kosten van het drukwerk betreffen het routeboekje, de poster en de kaart van de
manifestatie ‘Langs Beelden en Design’; ook de vormgeving is hierin opgenomen. Het boek
bij de expositie ‘Terra in China – China in Terra’ staat apart vermeld. Hierin zijn alle kosten
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opgenomen; drukwerk, opmaak en vergoedingen voor de teksten en vertalingen. De
gehuurde apparatuur is gebruikt voor het vastleggen van de manifestatie.
De kosten van de inrichting van de expositie zijn betaald aan standbouwer Stabilo voor het
neerzetten van een wand in de Oude Kerk en de bijkomende kosten.
De reis- en verblijfkosten van de kunstenaars zijn betaald voor de aanwezige kunstenaars.
Uit China Jackson Li en Cao Xileng, vanuit Italië Marian Heyerdahl.
De algemene kosten voor exposities betreffen kosten voor projecten binnen de manifestatie.
Dit zijn materiaalkosten zoals verf en doek en borden van de fabriek Royal Delft om de
portretten op te schilderen.
Er zijn diverse lezingen gegeven tijdens en na de manifestatie; bij galerie De Zaal door
Nicolaas Dings, bij Kadmium door Ranti Tjan, bij 38CC door Christina Linaris en in galerie
Terra Delft door Jackson Li. Op uitnodiging heeft Galerie Terra Delft de lezing Terra in China
– China in Terra vier maal uitgevoerd.
De kosten van rente op de obligaties in 2013 is 2,5% over het totaal van 21.000 Euro en
wordt in 2014 uitgekeerd.

De inkomsten tijdens Terra in China – China in Terra 2013

Opbrengsten 2013
Verkopen

€ 1.855,50

Verkopen advertenties

€ 2.100,00

Bijdragen betrokken instanties

€ 2.547,28

Subsidies

€ 55.500,00

TOTAAL

€ 62.002,78

De verkopen betreffen een aantal boeken die voor € 12 per boek verkocht zijn; de meeste
zijn als promotie materiaal gegeven. De advertentie inkomsten zijn gebruikt om het
routeboekje te realiseren. De betrokken instanties hebben bijgedragen om de algemene
kosten te helpen dragen.
Subsidies zijn verstrekt door:
Gemeente Delft
€ 30.000
St. van Achterberg Domhof
€ 4.000
Noorse Ambassade
€ 2.500
St. Fentener van Vlissingen
€ 1.000
Delftse Winkeliersvereniging De Klis
€ 500
St. Cultuurfonds BNG
€ 10.000
Pr. Bernhard Cultuurfonds
€ 7.500
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De stand van de obligaties van de SKPD

Obligaties 2012-2017
beginstand 2013

€ 21.000,00

uitgeloot 2013 (1e trekking)

-€ 4.000,00

eindstand 2013

€ 17.000,00

Na het eerste jaar is er in 2013 via loting 1/5 deel van de obligaties uitbetaald; een bedrag
van 4.000 Euro. Elk jaar wordt 1/5 deel van de obligatie uitbetaald na afloop van het jaar.
Voor 2014 moet er dus weer 4.000 Euro of 4.500 Euro uitbetaald worden. Dit hangt af van
hoe er geloot wordt; de obligaties vertegenwoordigen een waarde van of 500 Euro of 1.000
Euro per obligatie.
Ten laste van 2014: 4.000-4.500 Euro aflossen obligaties + 382,50 Euro rentevergoeding
Ten laste van 2015: 4.000-4.500 Euro aflossen obligaties + 292,50 Euro rentevergoeding
Ten laste van 2016: 4.000-4.500 Euro aflossen obligaties + 202,50 Euro rentevergoeding
Ten laste van 2017: 4.000-4.500 Euro aflossen obligaties + 101,25 Euro rentevergoeding
Door de spreiding van de lasten over meerdere jaren is de druk op de jaarrekening verlicht.

Overlopende posten 2013

Nog te betalen posten
obligaties 2013

€ 4.000,00

rente obligaties

€ 525,00

openstaand aan Terra
Crediteuren

€ 1.774,03
€ 399,36
€ 6.698,39

De uitgelote obligaties worden in 2014 uitbetaald. Het openstaande bedrag aan Terra betreft
nog niet verrekende kosten; de galerie heeft dit bedrag nog niet geïnd wegens de beperkte
liquide middelen van de SKPD.

