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Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2017 van de Stichting Behoud Kerkgebouw Sint-Petrus
Banden Leende.

De stichting heeft als activiteit;
"een ondersteunende rol in het behoud van het integrale kerkgebouw en het christelijke leven in Leende,
het beheren van alle middelen en het verrichten van alle verdere handelingen door het beheren
en verwerven van middelen".

Het boekjaar 2017 is met een batig saldo afgesloten wat volledig is gedoteerd aan het eigen
vermogen.

Leende, 2 januari 2018
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Bestu ur en vasús tel I i ng jaarrekeni ng

Samenstelling bestuur

Stichting Behoud Kerkgebouw Sint-Petrus' Banden Leende is opgericht op 28 december 2010
en wordt door het onderstaande bestuur vertegenwoordigd;

lr. J.W.M. (Joop) Kummeling voorzitter

Mr. lr. J.M. (Hans) van Eck secrefans / penningmeester

J.P.C. (Jan) Keijsers bestuurslid

F.H.J. (Frans) Simkens bestuurslid

H.P.J. (Harry) Maas bestuurslid

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening 2017 is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur in de vergadering
van 6 februari 2018.
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Jaarrekening
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Vaste activa

Materiële vaste activa
Gebouwen
lnventaris

Vlottende act¡va
Voorraden

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

Totale act¡va

€
€

€
€

€
€
€

€

31-12-2017

€

PM

€

€ 65.884,34
€ 65.884,34

€ 65.884,34

31-12-2016

€

PM
€

€

€ 60.489,41
€ 60.489,41

€ 60.489,41

€
€
€
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Eigen vermogen

Voorzieningen
Voorziening onderhoud

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen
Overige schulden

Totale pass¡va

€

31-12-2017

€ 65.884,34
€, 65.884,34

€

€
€

€

€ 65.884,34

31-12-2016

€ 60.489,41
€ 60.489,41

€
€

€
€

€

€ 60.489,41

€
€
€
€

€
€
€
€
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Winst- en verliesrekening over 2017

Netto omzet
kostprijs van de omzet

Brutowinst

Overige inhomsten
Som van de opbrengsten

Kosten oprichten Stichting / ANBI status
Kosten activiteiten
Overige kosten
Som der bedrijfskosten

Bijzondere baten -/- laten

Resultaat

Cashflow

€€

€
€

€
€

€
€
€

31-12-2017

6.383,36

€ 6.383,36

€ 6.383,36

988,43
988,43

5.394,93

€ 5.394,93

31-12-2016

5.500,14

€ 5.500,14

€ 5.500,14

268,59
€ 268,59

€

€ 5.231,55

€ 5.231,55

€
€
€
€

€

€
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Algemene toelichting

Algemeen
De cijfers over 2017 zijn, waar nodig, gerubriceerd, teneinde een vergelijkbaarheid met de
komende boekjaren te maken.

Grondslag van de balanswaardering.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en pagsiva zijn gebaseerd op
historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op
basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.
De afbchrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs en worden berekend vanaf het
moment van ingebruikname.

Voorraden.
De voorraad materialen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel de per balansdatum
lagere marktwaarde. Waar noodzakelijk is een voorziening in aftrek gebracht voor incourantheid.
De voorraad heeft betrekking op een voorraad boeken die door het bestuur zijn gewaardeerd op PM

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De effecten die onderdeel uitmaken van de liquide middelen worden gewaardeerd op de
aanschafwaarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

îl,iüäå;t wordt bepaatd ats het verschit tussen de netto-omzet verminderd met alle hiermee
verbonden aan het verslag toe te rekenen kosten en lasten. Onder netto-omzet wordt verstaan de
opbrengst van de in het jaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen
en belastingen. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activä kunnen als volgt worden weergegeven;

stand per begin boekjaar
aanschafwaarde
cum ulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2017

mutaties 2017
aanschaff ingswaarde i nvesteri ngen
afschrijvingen materiële vaste activa
afschrijvingen desinvesteringen
saldo

Stand per einde boekjaar
aanschafwaarde
cum ulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2017

Rabobank verenigingsrekening 1 602.67 .3OT

Bedrijfstelerekening 1 095.728. 1 6 4
Effectenrekening 32646453
Derdengeldrekening Notaris
Kas

Vlottende act¡va.

Voorraden
De waarde van de voorraden zijn door het bestuur van de Stichting gewaardeerd op PM

Vorderingen

Handebåebiteuren

Overige vorderingen

Overlopende activa

Liquide middelen

qebouwen inventaris
€ €
€ €
€ €

€
€ €
€
€ €

€ €
€ €
€ €

2.835,65
1.543,99

28.894,70
32.610,00

totaal
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€

€

€

€

€
€
€
€
€
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€ 65.884,34



Eigen vermogen
stand per 31-12-2016
resultaat 2017
stand per 31-12-2017

Langlopende schulden

Leningen o/g

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen

Grediteuren

Belastingen

Overige schulden

€ 60.489,41
€ 5.394,93
€ 65.884,34

€

€

€

€

€
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017

31-12-2017
Netto omzet

Rondleiding Kerk en Toren
Legaten en donaties
Verkoop boeken De Toren van Leende
Overige inkomsten
Opbrengst activiteiten
Rente Rabocertificaten

€ 6.383,36

Kostprijs van de omzet
€
€

Kosten oprichten Stichting / ANBI status
Notariskosten €

€

Kosten activiteiten
€
€

Overige kosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
Overige kosten

130,55

857,88
€ 988,43

Belastingen
€
€

Afschrijvingen
Gebouwen
lnventaris

€

€
€
€
€
€
€

225,O0

3.645,10
35,00

458,96

2.019 30

€
€
€

€
€
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