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ACCOUNTANTSVERSLAG 



Aan het bestuur van 
Stichting Soul Survivor Activities 
Postbus 155 
3840 AD HARDERWIJK 

Kenmerk Datum 

17524/RH/EvW/HvL 12 november 2013 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting, 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw stichting, waarin 
begrepen de balans met tellingen van € 6.383 en de staat van baten en lasten sluitende 
met een resultaat van € 2.033, samengesteld. 

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Soul Survivor 
Activities te Harderwijk bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van 
baten en lasten over 2012 met de toelichting samengesteld. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het 
bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en 
de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij 
het bestuur van de stichting. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te 
voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende gedrags- en beroepsregels. 

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende richtlijn 640, bestonden 
onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en 
het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van 
de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door 
de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is 
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen 
verstrekken. 
Tevens kunnen wij hierbij meedelen dat het bestuursverslag verenigbaar is met de 
jaarrekening, voor zover wij dit hebben kunnen vaststellen op basis van de bij ons 
aangereikte gegevens. 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met de richtlijn 640. 
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Benadrukk ing van onzekerhe id o m t r e n t de con t inu ï te i t 

Wij vestigen de aandacht op punt 4.1 en punt 5 in het accountantsverslag, waarin 
uiteengezet is dat de entiteit een netto resultaat van € 2.033 over 2012 heeft behaald 
maar dat per 2012 de kortlopende schulden van de stichting de totale activa overstegen 
met € 39.227. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel 
belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de 
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze 
bevestiging. Het bestuur heeft in het bestuursverslag de financiële positie toegelicht 
waaruit blijkt dat het negatieve vermogen geen belemmering geeft in het uitvoeren van de 
taken. 
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3 ALGEMEEN 

3.1 Doel 

De stichting heeft ten doel: 
a. het helpen van jongeren in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkelig op 

christelijke grondslag, door middel van het organiseren van festivals, 
jongerenreizen, trainen en andere activiteiten; 

b. het verrichten van ai hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen. 

3.2 Bestuur 

Per balansdatum bestaat het bestuur van Soul Survivor uit: 
- De heer L.C. Dekkers (voorzitter) 
- De heer L. Oussoren (secretaris) 
- De heer H.A. Vink (penningmeester) 

3.3 Begroting 

De begroting van de stichting is opgenomen in de bijlage "Specificatie activiteiten Stichting 
Soul Survivor Activities". 
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4 RESULTAAT 

4.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2012 bedraagt € 2.033 tegenover negatief € 21.650 over 2011. De 
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

Saldo 2012 Budget 2012 Saldo 2011 

€ € € 

Baten 

Netto-omzet 132.151 148.550 168.039 
Baten uit fondswerving/sponsoring 18.307 48.000 26.555 

Bruto-omzetresultaat 150.458 196.550 194.594 

Werving baten 108 3.600 5.549 

Kosten 148.002 188.500 210.333 

Resultaat 2.348 4.450 -21.288 

Financiële baten en lasten -315 -1.200 -362 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.033 3.250 -21.650 

- 5 -
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5 FINANCIËLE POSIT IE 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

31-12-2012 31-12-2011 

€ € 
Beschikbaar op lange termijn: 

Eigen vermogen -39.227 -41.260 

Dit tekort wordt veroorzaakt door: 

Kortlopende schulden 45.610 43.898 

Af: 
Vorderingen 5.249 1.335 
Liquide middelen 1.134 1.303 

6.383 2.638 

Tekort aan werkkapitaal 39.227 41.260 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Accountant-administratieconsulent 

- 6 -
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BESTUURSVERSLAG STICHTING SOUL SURVIVOR A C T I V I T I E S 2012 

Inleiding 
Stichting Soul Survivor Activities is een jongerenorganisatie die ervan droomt een 
beweging van Gods Geest onder Nederlandse jongeren te zien. Als jongeren moeten wij 
de verantwoordelijkheid oppakken van onze generatie! 

Doelstelling van Stichting Soul Survivor Activities 
De doelstelling van Stichting Soul Survivor Activities is het helpen en begeleiden van 
jongeren in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling op christelijke grondslag. 
Dit doen wij door het organiseren van evenementen en het uitgeven van relevante 
producten. 

Organisatie 
Soul Survivor is internationaal actief in Engeland, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland 
en Nederland. Elk land heeft zijn eigen organisatie, is autonoom en alleen relationeel 
verbonden. 

Binnen Nederland is Soul Survivor onder meer vertegenwoordigd door Stichting Soul 
Survivor Activities, gevestigd te Harderwijk. Het is een Stichting (rechtsvorm) en in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 08097561. 
De Stichting is grotendeels een vrijwilligersorganisatie en wordt aangestuurd door het 
dagelijkse bestuur. Dit bestuur krijgt ondersteuning van een leidersteam bestaande uit 
verantwoordelijke personen van de specifieke onderdelen binnen de Stichting. 
Doelstelling is om het leidersteam voornamelijk door jongeren te laten bemensen en om 
jongeren de activiteiten te laten organiseren. 

In 2010 hebben wij onze commerciële activiteiten gesplitst van de niet-commerciële 
activiteiten. De commerciële activiteiten blijven in de huidige stichting, Soul Survivor 
Activities en de niet-commerciële activiteiten zijn ondergebracht in Stichting Soul 
Survivor Holland. 

De samenstelling van het dagelijks bestuur zag er per 31 december 2012 als volgt uit: 

o Voorzitter: De heer L . (Lambert) C. Dekkers, tevens directeur CarePack 
Holland B.V.; 

• Secretaris: De heer L. (Levi) Oussoren, tevens student theologie aan de 
Windesheim Hogeschool; en 

® Penningmeester: De heer H. (Henk) A. Vink, tevens SAP projectmanager , 
zelfstandig financieel adviseur, finance/IT consultant en coach. 

Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden en het 
leidersteam. Aan de zittingsduur van de bestuursleden is geen termijn verbonden. De 
bestuursleden hebben een onbezoldigde aanstelling. 

In 2012 vergaderde het dagelijks bestuur tweewekelijks, in de zomerperiode werd niet 
vergaderd. Deze vergaderingen worden naast de bestuursleden bijgewoond door het 
leidersteam. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -
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Het dagelijkse bestuur laat zich gedurende het jaar adviseren door een Raad van Advies. 
De Raad van Advies bestaat verder uit de heren P. (Paul) Donders (organisatie adviseur), 
T. (Theo) Aerts (oprichter Soul Survivor en directeur mediabedrijf), M. (Marnix) 
Niemeijer (Directeur Tear Nederland), J. (Jan) B. Struik ( Directeur Vineyard Benelux), 
D. (Dick) Westerkamp (Bestuurder New Wine), M. (Mike) Pilavachi (oprichter en leider 
Soul Survivor UK) en mevrouw L. (Liz) Biddulph (directeur Soul Survivor UK). 

Activiteiten 
Begin mei hebben wij voor de vijftiende keer het Soul Survivor-festival op Strand Nulde 
georganiseerd met als thema 'Samen Jezus Ontmoeten, 15th Edition'. Op dit vijfdaagse 
festival kwamen circa 1.200 jongeren af. Het festival trekt met name jongeren, 
jeugdgroepen en -leiders uit evangelische en charismatische kringen, maar ook jongeren 
uit de PKN, baptistengemeenten en andere denominaties waren erbij. 

Eind 2012 hebben wij een Mini-Festival georganiseerd op De Betteld. Dit driedaagse 
evenement had als thema Spirit and Truth (De balans tussen leven vanuit de Heilige 
Geest en een stevige basis vanuit kennis en aardse realiteit) )en werd bezocht door circa 
tweehonderd jongeren. 

Financiële posi t ie 
Wij hebben het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 2.033 (2011: 
€ 21.650 negatief). Dit positieve resultaat heeft geleid tot een verbetering van het eigen 
vermogen. Het eigen vermogen ultimo 2012 bedraagt € 39.227 negatief (2011: € 41.260 
negatief). In de begroting werd uitgegaan van een positief resultaat over 2012 van 
€ 3.250. 

Het bestuur handhaaft de doelstelling om ultimo 2014 het negatieve eigen vermogen in 
de Stichting Soul Survivor Activities te hebben aangezuiverd. Ondanks het grote 
negatieve eigen vermogen ultimo 2012 is het bestuur van mening dat deze doelstelling 
realiseerbaar is, voornamelijk vanwege het feit dat de stichting nu volledig door 
vrijwilligers wordt gerund wat resulteert in een grote besparing van de personeelskosten. 
Daarnaast zijn in 2012 verdergaande bezuinigingen doorgevoerd, waaronder het verder 
onderhandelen van prijsafspraken met leveranciers. Met het organiseren van meer 
activiteiten en het actiever benaderen van sponsoren en donateurs willen wij meer 
opbrengsten genereren. Twee grote sponsoren hebben commitment gegeven de stichting 
te blijven sponsoren tot dat het negatieve eigen vermogen is in gelopen. Opgemerkt 
dient te worden dat het negatieve eigen vermogen geen belemmering geeft in het 
uitvoeren van de taken. 

Vooru i tb l i k 
In aanloop naar het festival zal Jason Upton in februari 2013 naar Nederland gehaald 
worden om aanbiddingconcerten te geven. 

Ten opzichte van 2012 zullen wij in 2013 wederom het festival organiseren op strand 
Nulde, gezien de financiële druk zullen wij actiever sponsoren gaan werven. De extra 
inzet van vrijwilligers moet het festival realiseerbaar maken met de daarnaast ingezette 
lijn van inkrimping in de personeelkosten. 

In het najaar van 2013 zal een Naturally Supernatural weekend gehouden worden. 

In de begroting voor 2013 gaan wij uit van een positief resultaat. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
(Na resultaatbestemming) 

31 december 2012 31 december 2011 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen (D 

Handelsdebiteuren 
Overige vorderingen en overlopende 
activa 

Liquide middelen (2) 

4.635 

614 

5.249 

1.134 

-60 

1.395 

1.335 

1.303 

6.383 2.638 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



31 december 2012 31 december 2011 

PASSIVA 

Eigen ve rmogen 

Kor t lopende schu lden 

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 
Overige belastingen en premies 
sociale verzekeringen 
Overige schulden en overlopende 
passiva 

(3) -39.227 

(4) 

17.340 

3.976 

24.294 

-41.260 

9.686 

5.865 

28.347 

45.610 43.898 

6.383 2.638 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 

Saldo 2012 Saldo 2011 

€ € 
Baten 

Netto-omzet (5) 132.151 168.039 
Baten uit fondswerving/sponsoring (6) 18.307 26.555 

Som der baten 150.458 194.594 

Lasten 

Werving baten 

Kostprijs van de omzet 108 5.549 

Beheer en administratie 

Personeelskosten (7) 10.819 37.146 
Afschrijvingen 46 852 
Overige bedrijfskosten (8) 137.137 172.335 
Financiële baten en lasten (9) 315 362 

148.317 210.695 

148.425 216.244 

Resultaat 2.033 -21.650 

Resultaatbestemming 

Stichtingskapitaal 2.033 -21.650 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2012 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

2012 2011 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

Bedrijfsresultaat 
Aanpassingen voor: 
Veranderingen in het werkkapitaal: 
Mutatie vorderingen 
Mutatie kortlopende schulden (exclusief 
kortlopend deel van de langlopende 
schulden) 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Rentelasten 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Samenstelling geldmiddelen 

Liquide middelen per 1 januari 

Mutatie liquide middelen 

Geldmiddelen per 31 december 

2.348 

-3.914 

1.712 

2012 

146 

-315 

-169 

1.303 

-169 

-21.288 

6.202 

4.040 

2011 

-11.046 

-362 

-11.408 

1.134 

€ 

12.711 

-11.408 

1.303 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

De waarderingsgrondslagen zijn overeenkomstig de richtlijn 640. 
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. 

Continuïteitsveronderstelling 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Echter, gezien de financiële positie van de 
stichting is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de 
bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk. Zie voor een nadere toelichting het financiële 
positie in het bestuursverslag. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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, 
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 
wegens oninbaarheid. 

Schulden 

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van 
het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -
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Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere 
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking 
genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Kostprijs van de omzet 

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en 
diensten toe te rekenen kosten. 

Bruto-omzetresultaat/Brutomarge 

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, de 
inkoopkosten en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische 
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten 
niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 

Financiële baten en lasten 

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

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de 
kortlopende schulden aan kredietinstellingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

1. Vorderingen 

31-12-2012 31-12-2011 

€ € 

Handelsdebiteuren 

Debiteuren 4.635 -60 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 614 1.395 

Overlopende activa 

Verzekeringen 
Reclame en advertentiekosten 

614 683 
712 

614 1.395 

2. Liquide middelen 

Rabobank 
ING Bank 
Gelden onderweg 

245 
770 
119 

254 
1.049 

1.134 1.303 

De per 31 december 2012 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije 
beschikking. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 16 -
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PASSIVA 

31-12-2012 31-12-2011 

€ G 

-39.227 -41.260 

2012 2011 

€ € 

Stichtingskapitaal 

Stand per 1 januari -41.260 -19.610 
Resultaatbestemming boekjaar 2.033 -21.650 

Stand per 31 december -39.227 -41.260 

Er is geen sprake van bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen in het eigen 
vermogen van Stichting Soul Survivor Activities. 

Overeenkomstig de bepalingen is het saldo ad € 2.033 over 2012 ten gunste gebracht op 
het eigen vermogen. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

3. Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 17 -
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4. Kor t lopende schulden 

31-12-2012 31-12-2011 

€ C 

Schulden aan leveranciers en hande lskred ie ten 

Crediteuren 17.340 9.686 

Over ige belast ingen en premies sociale verzeker ingen 

Omzetbelasting 3.976 4.604 
Loonheffing - 1.261 

3.976 5.865 

Over ige schulden en over lopende passiva 

Overige schulden 21.327 24.014 
Overlopende passiva 2.967 4.333 

24.294 28.347 

Over ige schulden 

Rekening-courant Soul Survivor Holland 21.327 24.014 

Rekening-courant Soul Survivor Holland 

2012 2011 

€ € 

Stand per 1 januari 24.014 15.807 
Mutaties -2.687 8.207 

Stand per 31 december 21.327 24.014 

31-12-2012 31-12-2011 

€ € 

Over lopende passiva 

Accountantskosten 2.592 1.394 
Nettoloon - 691 
Ontvangen voorschotten - 178 
Freelancers 300 320 
Nog te betalen aan Transformations - 1.750 
Nog te betalen vergoedingen 75 -

2.967 4.333 
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 

Saldo 2012 Saldo 2011 

€ 
5. Netto-omzet 

Netto omzet diversen 273 -430 
Netto omzet Soul Survivor Festival 118.161 122.856 
Netto omzet Jason Upton - 23,519 
Netto omzet Mini Festival 10.285 11.88] 
Netto omzet Soul in the City 2.322 -
Netto omzet Naturally Supernatural - 3.035 
Netto omzet Niet van Hier-tour - 1.659 
Netto omzet Soul Survivor Producten 1.110 5.519 

132.151 168.039 

6. Baten uit fondswerving/sponsoring 

Collecten 74 -
Donaties en giften 9.483 14.917 
Sponsoring 8.750 11.638 

18.307 26.555 

7. Personeelskosten 

Lonen en salarissen 

Bruto lonen 10.007 34.467 
Mutatie vakantiegeldverplichting - -387 

10.007 34.080 
Doorbelaste personeelskosten -6.579 -12.218 

3.428 21.862 

Sociale lasten 

Werknemersverzekeringen 1.379 5.175 

Pensioenlasten 

Pensioenlasten - 754 

Overige personeelskosten 

Personeel freelance 2.420 3.522 
Vergoeding kilometers / dienstreizen 1.151 4.380 
Kantinekosten 1.698 1.139 
Verzekering personeel 718 216 
Personeelskosten 25 98 

6.012 9.355 

Personeelsleden 

Bij de vennootschap was in 2012 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2011: 2). 
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Stichting Soul Survivor Activities te Harderwijk 

Afschrijvingen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Doorbelaste afschrijvingen 

8. Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 

Huur zalen/tent/toiletten 
Gas, water en elektra 
Assurantie gebouw 
Schoonmaakkosten 
Huur audio/video/overigen 
Huur camping/bungalows 
Terreinkosten 

Doorbelaste huisvestingskosten 

Festivaikosten 

Veiligheid-EHBO-vervoer 
Kosten aankleding 
Materialen 
Catering deelnemers 
Vergoeding artiesten/sprekers 
Vergoeding overigen 
Inkoop reizen 
Kosten werkgroep 
Verblijfkosten 
Overige festivaikosten 

Kantoorkosten 

Kantoorbehoeften 
Drukwerk 
Automatiseringskosten 
Telefoon 
Porti 
Contributies en abonnementen 
Verzekering 
Kopieerkosten 

Verkoopkosten 

Reclame- en advertentiekosten 
Incassokosten 
Ontwerpkosten 

Saldo 2012 Saldo 2011 

€ C 

46 852 

21.707 29.663 
875 1.911 

17 58 
1.154 1.375 

22.360 23.521 
7.024 9.137 

10.550 10.483 

63.687 76.148 
984 4.104 

64.671 80.252 

5.388 1.741 
68 180 

31.487 38.016 
16.337 14.387 

3.574 8.296 
- 3.100 
- 4.725 

249 254 
1.643 1.981 

252 64 

58.998 72.744 

263 252 
2.710 3.878 

714 1.787 
207 742 

1.634 2.641 
223 922 

2.178 2.499 
315 1.018 

8.244 13.739 

1.745 3.554 
812 -
400 -

2.957 3.554 
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Saldo 2012 Saldo 2011 

€ C 
Algemene kosten 

Accountantskosten 1.758 1.810 
Overige algemene kosten 509 236 

2.267 2.046 

9. Financiële baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten -315 -362 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente en kosten rekening-courant bankiers -315 -362 

Ondertekening jaarrekening voor akkoord 

Harderwijk, 12 november 2013 

L.C. Dekkers 
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Stichting Soul Survivor Activities te Harderwijk 

OVERIGE GEGEVENS 

1 Deskundigenonderzoek 

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van 
deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW. 
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St ich t ing Soul Survivor Ac t i v i t ies te Harderwijk 

bijlage bij 
rapport d.d. 12 november 2013 

2 S P E C I F I C A T I E ACTIV ITE ITEN STICHTING SOUL SURVIVOR A C T I V I T I E S 

Uitsplitsing Festivals Soul Survivor Activities 

Festival Mini Festival Producten Soul in the City Totaal Festivals 

Giften / Collectes 1.520 185 - 2.250 3.955 
Inkomsten 116.641 10.100 1.110 72 127.924 
Inkopen ^_ 117- ^_ -_ 117-

Bruto omzet resultaat 118.161 10.168 1.110 2.322 131.762 

Personeelskosten - . . . 

Kosten 

Overige personeelskosten 1.550 248 - - 1.799 

Afschrijvingen - -

Huisvestigingskosten 57.458 5.760 - - 63.218 

Festivaikosten 57.440 1.374 - 184 58.998 

Kantoorkosten 5.650 98 - 486 6.234 

Autokosten - . . . 

Verkoopkosten 1.650 - - 495 2.145,00 

Algemene kosten 

Financiële baten en lasten 

123.748 7.480 - 1.166 132.393 

Resultaat 5.587- 2.688 1.110 1.157 629^ 
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Uitsplitsing Festivals Soul Survivor Activities 

Overhead Totaal Stichting 

Giften /Collectes 
Inkomsten 
Inkopen 

Bruto omzet resultaat 

Personeelskosten 

Kosten 

Overige personeelskosten 

Afschrijvingen 

Huisvestigingskosten 

Festivaikosten 

Kantoorkosten 

Autokosten 

Verkoopkosten 

Algemene kosten 

9.557 
9.023 

4.807 

4.214 

46 

1.453 

2.011 

812 

2.267 

18.588 

4.807 

6.012 

46 

64.671 

58.998 

8.244 

2.957 

2.267 

13.512 
136.946 

108-

150.350 

15.608 148.001 

Financiële baten en lasten 315 315 

Resultaat 2.665 2.033 

bijlage bij 
rapport d.d. 12 november 2013 

Begroting Stichting 

196.550 
-3.600 

192.950 

21.600 

10.375 

600 

76.400 

60.775 

14.250 

3.300 

1.200 

188.500 

1.200 

3.250 
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