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Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon Stichting Cultureel Klundert
Rechtsvorm van de rechtspersoon Stichting
Zetel van de rechtspersoon Klundert
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 57821127
Handelsnamen Stichting Cultureel Klundert
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de
wettelijke groottecriteria

Klein

SBI-code 94993

Adres van de rechtspersoon [presentatie]

Straatnaam NL Schanspoort
Huisnummer NL 21
Postcode NL 4791HA
Vestigingsplaats NL Klundert
Regionaam Noord-Brabant
Landnaam, ISO Nederland

Informatie over de rapportage

Titel van het document Publicatiestukken 2016 Stichting Cultureel Klundert
Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 2016-01-01
Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 2016-12-31
Startdatum van de voorgaande financiële
rapportageperiode

2015-01-01

Einddatum van de voorgaande financiële
rapportageperiode

2015-12-31

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee
Type grondslag Commercieel
Rapporteringsvaluta van het document EUR
Jaarrekening vastgesteld (J/N) Nee

Contactpersoon voor deze rapportage [presentatie]

Soort contactpersoon Ondernemer
Voornamen H.
Geslachtsnaam Strootman
Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de
contactpersoon

Stichting Cultureel Klundert

Telefoonnummer 0168402615
E-mailadres, volledig info@elenp.nl

Jaarrekening

Balans

Balans voor of na resultaatbestemming Voor
Materiële vaste activa 941 1.261

Vaste activa 941 1.261

Vorderingen 891 3.607
Liquide middelen 7.885 1.430
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Vlottende activa 8.776 5.037

Activa 9.717 6.298

Overige reserves -26.228 -26.228
Resultaat van het boekjaar -1.792 -

Eigen vermogen -28.020 -26.228

Kortlopende schulden 37.737 32.526
Passiva 9.717 6.298

Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen

Grondslag van materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslag van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Grondslag van omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
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