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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

.

2018

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 Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Straatnaam NL Schanspoort

Huisnummer NL 21

Postcode NL 4791HA

Vestigingsplaats NL Klundert

Regionaam Noord-Brabant

Landnaam, ISO Nederland

.

Informatie over de rapportage

.

2018

Titel van het document Publicatiestukken 2018 Stichting Cultureel Klundert

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 1 januari 2018

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 31 december 2018

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 1 januari 2017

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 31 december 2017

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Type grondslag Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 25 juni 2019

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 25 juni 2019

.
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Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

.

31 december 2018 31 december 2017

Balans voor of na resultaatbestemming Voor resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa € 302 € 621

Totaal van vaste activa
_________

€ 302
_________

€ 621

Vlottende activa

Vorderingen € 13.927 € 1.885

Liquide middelen € 10.569 € 15.607

Totaal van vlottende activa
_________

€ 24.496
_________

€ 17.492

Totaal van activa
_________

€ 24.798
_________

€ 18.113

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves € -28.781 € -28.781

Resultaat na belastingen van het boekjaar € 2.720 € 0

Totaal van eigen vermogen
_________

€ -26.061
_________

€ -28.781

Kortlopende schulden € 50.859 € 46.894

Totaal van passiva
_________

€ 24.798
_________

€ 18.113

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Grondslagen

.

Grondslag van materiële vaste activa

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

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. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 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.
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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.

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

2018 2017

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

0 0

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland 0 0

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
_________

0
_________

0

.

Ondertekening van de jaarrekening

.

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen H. Strootman

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Klundert

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 25 juni 2019

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

.
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