Financieel overzicht 2017
Bicycle Showband Crescendo
Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende
Balans 31-12-2017
31-12-17 31-12-16

31-12-17

31-12-16

Inventaris
Te vorderen
Liquide middelen

66.478
1.963
28.704

71.256
14.136
28.816

Eigen vermogen
Nog te betalen

96.790
355

104.894
9.314

Totaal bezittingen

114.208

136.196

Totaal schulden

114.208

136.196

Bezittingen:
- Het inventaris is dit jaar gedaald. Dit komt door de afschrijvingen. Er is geen nieuw inventaris
bijgekocht.
- In de post te vorderen staan nog enkele facturen die nog aan moeten worden voldaan.
- De bank en kas zijn op dit moment goed gevuld, dit mede door verschillende bijdrages.
Schulden:
- Er zijn nog enkele facturen die in januari 2018 zijn betaald maar betrekking hebben op het jaar
2017.
- Daarnaast zijn er bankkosten die in 2018 betaald worden maar betrekking hebben op 2017.
- Het eigen vermogen van Crescendo is dit jaar afgenomen met het negatieve resultaat van circa
€ 8.000.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende
Resultatenrekening 2017

Opbrengsten

-

Begroting Begroting
2017
2016
2017
2018
70.641 69.356
70.250 64.050

Kostprijs
Jeugd
Huisvestingskosten
Onderhoud
Vrachtwagenkosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten
Rente en bankkosten

34.180
1.8808.926
6.195
9.904
1.647
13.592
5.919
262
78.745

30.080
7538.149
3.603
11.401
1.462
13.660
30.823
216
98.640

Resultaat

8.104- 29.283-

27.150 29.200
500 1.5008.400 7.100
5.000 3.250
6.450 9.810
1.500 1.690
13.310 14.000
8.400 6.400
150
184
70.860 70.134
610-

6.084-

Opbrengsten
Het optredengeld is is ten opzichte van 2016 iets hoger uitgevallen.

Kosten
-

-

De kostprijs betreft de vervoerskosten, vergoeding leiding, onkosten uniformen en nieuw aan te
schaffen muziek. Al deze posten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit in verband met de
deelname aan het WMC.
De jeugd heeft enorm goed gedraaid en zijn daarom in hoge positieve cijfers geëindigd.
Huisvestingskosten zijn iets gestegen in 2017, dit mede door de deelname aan het WMC.
Onderhoud is in 2017 door verschillende revisies aan instrumenten gestegen. Deze revisies
waren nodig voor de deelname aan het WMC.
De vrachtwagenkosten zijn ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen, dit is mede gekomen
door een storing.
Afschrijvingen blijven zoals elk ongeveer hetzelfde.
Overige kosten zijn in 2017 laag gebleven. Hierin zitten o.a. de verzekeringspremie en kosten
voor het evenemententerrein.
Rente en bankkosten zijn ten opzichte van 2016 iets hoger uitgevallen.

