
JAARREKENING 2018

Verlies- en winstrekening 2018

Omschrijving Inkomsten  Uitgaven  Resultaat 
Johannes Passion apr. 2018       31.509,09       28.280,44         3.228,65 
BTW-afrondingsverschillen                    -                  1,56               -1,56 
Bankkosten                    -              124,05           -124,05 
Betaalde rente                    -              370,00           -370,00 
Bestuurskosten                    -              308,56           -308,56 
Totaal       31.509,09       29.084,61         2.424,48 

In 2018 vond één productie plaats, met concerten van de Johannes Passion in Amersfoort, 
Amsterdam, en (voor het eerst) in Utrecht.
De kaartverkoop verliep voorspoedig, in totaal waren er 865 betalende bezoekers. Dit leidde
tot een positief resultaat voor 2018.
De inkomsten bestaan uit recettes (ca. 88%), bijdragen van de Stichting Vrienden Nieuw Bach
Ensemble (ca. 6%) en sponsoring (6%).
De post betaalde rente betreft rente over leningen.
De post bestuurskosten bestaat uit administratiekosten (boekhoudpakket), kosten van
audities en een aantal andere kleinere uitgaven.



Balans

31-dec-17 31-dec-18
ACTIVA
Bank         1.027,39         5.853,35 
Debiteuren            920,00                    -   
Nog te ontvangen bedragen overig         3.000,00                    -   
Vooruitbetaalde kosten                    -                      -   
Nog te ontvangen BTW                    -                      -   
Activa totaal         4.947,39         5.853,35 
PASSIVA
Langlopende schulden         2.500,00         1.000,00 
Crediteuren                    -                      -   
Nog te betalen BTW              46,00              52,00 
Nog te betalen bedragen overig            100,00                    -   
Vooruitontvangen            867,92            943,40 
Garantievermogen:         1.433,47         3.857,95 
- Resultaat eerdere jaren       -7.303,05       -6.566,53 
- Resultaat huidig jaar           736,52        2.424,48 
- Achtergestelde leningen        8.000,00        8.000,00 

Passiva totaal         4.947,39         5.853,35 

De posten debiteuren en crediteuren zijn relatief klein, omdat de laatste productie (JP2018) 
al voor de zomer plaatsvond.
Het garantievermogen is door het positieve resultaat over 2018 toegenomen.
Conform het bepaalde als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn de leningen ad € 8.000 
achtergesteld voor wat betreft de aflossingen, bij alle vorderingen en/of toekomstige borgstellingen welke derden
op het NieuwBachEnsemble hebben en/of zullen krijgen uit welke hoofde dan ook. op het NieuwBachEnsemble hebben en/of zullen krijgen uit welke hoofde dan ook. 
Het NieuwBachEnsemble is het toegestaan verschuldigde rente aan de schuldeisers te voldoen

Artikel 277
1.Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om, na voldoening van de kosten van executie, uit de netto-opbrengst van de goederen van hun 
schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.
2.Bij overeenkomst van een schuldeiser met de schuldenaar kan worden bepaald dat zijn vordering jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een 
lagere rang neemt dan de wet hem toekent.


