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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit de volgende delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2020 % Omzet 2019 % Omzet Verschil %

Omzet 12.030 100,0% 34.906 100,0% -22.876 -65,5%

Brutomarge 12.030 100,0% 34.906 100,0% -22.876 -65,5%

Afschrijvingen 0 0,0% 302 0,9% -302 -100,0%

Overige personeelskosten 3.418 28,4% 6.741 19,3% -3.323 -49,3%

Huisvestingskosten 9.360 77,8% 30.090 86,2% -20.729 -68,9%

Verkoopkosten 1.705 14,2% 15.210 43,6% -13.505 -88,8%

Kantoorkosten 227 1,9% -417 -1,2% 643 154,2%

Algemene kosten 504 4,2% 1.591 4,6% -1.087 -68,3%

Totaal kosten 15.214 126,5% 53.517 153,3% -38.303 -71,6%

Resultaat na belasting -3.184 -26,5% -18.611 -53,3% 15.427 82,9%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 % balans 31-12-2019 % balans

Vorderingen 0 0,0% 12.521 84,4%

Liquide middelen 4.238 100,0% 2.319 15,6%

Vlottende activa 4.238 100,0% 14.840 100,0%

Activa 4.238 100,0% 14.840 100,0%

Overige reserves -44.683 -1.054,3% -26.072 -175,7%

Onverdeelde winst -3.184 -75,1% -18.611 -125,4%

Eigen vermogen -47.867 -1.129,5% -44.683 -301,1%

Kortlopende schulden 52.105 1.229,5% 59.523 401,1%

Passiva 4.238 100,0% 14.840 100,0%
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Fiscale positie

Ingevolge artikel 6, lid 1 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is de stichting vrijgesteld van het

betalen van vennootschapsbelasting.
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Jaarrekening

Stichting Cultureel Klundert
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Balans

Voor resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa

Vorderingen 0 12.521

Liquide middelen 4.238 2.319

4.238 14.840

Activa 4.238 14.840
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Balans passiva

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Overige reserves -44.683 -26.072

Onverdeelde winst -3.184 -18.611

-47.867 -44.683

Kortlopende schulden 52.105 59.523

Passiva 4.238 14.840
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Omzet 12.030 34.906

Brutomarge 12.030 34.906

Afschrijvingen 0 302

Overige personeelskosten 3.418 6.741

Huisvestingskosten 9.360 30.090

Verkoopkosten 1.705 15.210

Kantoorkosten 227 -417

Algemene kosten 504 1.591

Totaal kosten 15.214 53.517

Resultaat na belasting -3.184 -18.611
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de donateurs

hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Cultureel Klundert, statutair gevestigd te Klundert bestaan voornamelijk uit: a. Het

aanbieden van een voor een breed publiek toegankelijk en hoogwaardig cultuuraanbod in de gemeente

Moerdijk, meer in het bijzonder de kern Klundert, door het behoud van de bestaande cultuur en stimuleren van

nieuwe culturele activiteiten in de gemeente Moerdijk, meer in het bijzonder de kern Klundert, en het verrichten

van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; b. De stichting dient het

algemeen belang; c. De stichting heeft geen winstoogmerk; d. De stichting tracht haar doel onder meer te

bereiken door: - aankoop en behoud van de Joannes de Doperkerk te Klundert, welke wordt aangewend voor

culturele activiteiten. Hiertoe zal onder meer worden onderzocht of de status van rijksmonument aan het

gebouw kan worden toegekend; - het gebruik of laten gebruiken van de Joannes de Doperkerk te Klundert als

podium voor muziek, theater en tentoonstellingen; - aankoop en behoud van voorwerpen van culturele waarde,

welke in de Joannes de Doperkerk een passende functie krijgen; - het ondersteunen van andere activiteiten

welke het culturele aanbod in de gemeente Moerdijk, meer in het bijzonder de kern Klundert, kunnen

stimuleren.

Het bestuur zoals deze op 24 juni 2021 bekend is bij de Kamer van Koophandel is als volgt samengesteld:

Penningmeester: J.L. van Loon

Overig bestuur:

- H. Strootman;

- G.W. van Wijgerden- Konijnendijk;

- M.P.C.Tak- Bol.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Cultureel Klundert is feitelijk gevestigd te Klundert en is ingeschreven bij het handelsregister onder

nummer 57821127.
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Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Cultureel Klundert zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting Cultureel Klundert worden gewaardeerd met inachtneming van de

valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent

(de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de

presentatievaluta van Stichting Cultureel Klundert. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per

balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten

laste van de winst-en-verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum.Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde

worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop

de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de

Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
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geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde

van de vordering.

Grondslagen 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.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Grondslagen voor 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.

Grondslagen van omzet

Algemeen

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.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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Toelichting op de balans

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Debiteuren 0 12.452

Vorderingen uit hoofde van

belastingen

0 69

0 12.521

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren

Debiteuren 0 12.452

0 12.452

Vorderingen uit hoofde van belastingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen uit hoofde van

belastingen

Omzetbelasting 0 69

0 69
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Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Kasmiddelen 214 214

Tegoeden op bankrekeningen 4.024 2.105

4.238 2.319

Kasmiddelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kasmiddelen

Kas 214 214

214 214

Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Tegoeden op bankrekeningen

Rekening-courant bank 4.024 2.105

4.024 2.105

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Overige reserves -44.683 -26.072

Onverdeelde winst -3.184 -18.611
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Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

-47.867 -44.683

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.531 6.888

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

272 0

Overige schulden 49.302 47.635

Overlopende passiva 0 5.000

52.105 59.523

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

Omzetbelasting 272 0

272 0

Overige schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden

Rekening-courant overigen 49.302 47.635

49.302 47.635
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Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende passiva

Nog te betalen andere kosten 0 5.000

0 5.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Omzet

Overige omzet 12.030 34.906

12.030 34.906

Totaal kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Totaal kosten

Afschrijvingen 0 302

Overige personeelskosten 3.418 6.741

Huisvestingskosten 9.360 30.090

Verkoopkosten 1.705 15.210

Kantoorkosten 227 -417

Algemene kosten 504 1.591

15.214 53.517

Afschrijvingen

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste

activa

0 302
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Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

0 302

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Afschrijvingen materiële vaste

activa

Bedrijfsinventaris 0 302

0 302

Overige personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 3.418 6.741

3.418 6.741

Huisvestingskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Huisvestingskosten

Betaalde huur 10.000 10.000

Onderhoud gebouwen 567 903

Gas, water en elektra -1.207 19.047

Onroerende zaakbelasting 0 140

9.360 30.090
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Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 261 764

Overige verkoopkosten 1.444 14.446

1.705 15.210

Kantoorkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Kantoorkosten

Telefoon en internet 148 0

Drukwerk 79 -417

227 -417

Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Algemene kosten

Administratiekosten 375 270

Verzekeringen 0 1.172

Bankkosten 129 149

504 1.591


