
Bestuursverslag

Kerngegevens

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde
Statutaire zetel Lichtenvoorde
Rechtsvorm Stichting

Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde.

Onderhavige stichting is opgericht bij akte d.d. 26 juli 1979, verleden voor notaris Paasschens te
Lichtenvoorde. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer
41038910.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter de heer H. ter Haar
Secretaris de heer B. Huinink
Penningmeester de heer J. Eppingbroek
Algemeen bestuurslid R. Oonk
Algemeen bestuurslid M. van Zutphen
Algemeen bestuurslid E. Tanck, E. Hulzink
Algemeen bestuurslid M. Hubers, R. Mellink

Subsidieregeling

De subsidie van de gemeente bedraagt in 2017 " 40.121.

Per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting " 25.047.
Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt negatief " 183.

De jaarrekening dient nog te worden vastgesteld door het bestuur.

In de bijlage is de door de stichting opgestelde begroting 2018 opgenomen.

Lichtenvoorde, 20 maart 2018
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2017 31 december 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.542 2.965
Inventaris 1.624 -

4.166 2.965

Financiële vaste activa (2)

Leningen u/g 9.144 12.196

Vlottende activa

Vorderingen (3)

Debiteuren 163 1.081
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 8.031 18.890
Overige vorderingen 2.422 4.499

10.616 24.470

Liquide middelen (4)

Rekening-courant bank 14.296 4.076

38.222 43.707
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Passiva

31 december 2017 31 december 2016

Eigen vermogen (5)

Bestemmingsreserve 7.325 7.325
Algemene reserve 17.722 17.905

25.047 25.230

Kortlopende schulden (6)

Overige schulden 10.175 18.477
Overlopende passiva 3.000 -

13.175 18.477

38.222 43.707

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde
Lichtenvoorde



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Lichtenvoorde
Nummer Kamer van Koophandel 41038910

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon
van toepassing.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Afschrijvingen

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Huurders-investeringen 10
Inventaris 20

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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