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1. INLEIDING
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Gravenstichting Brabant
Het Bestuur
Westenbergstraat 26
5652 VR EINDHOVEN

Eindhoven, 30 april 2019
Betreft:

jaarrekening 2018

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,

P.P.F.M. Kemp
penningmeester
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Gravenstichting Brabant te Eindhoven
1.1 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 18 september 2014 werd de stichting Gravenstichting Brabant per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61476684.
Doelstelling
De doelstelling van Gravenstichting Brabant wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
a. het stimuleren van- en aandacht schenken aan de adoptie van graven op de geallieerden
begraafplaatsen te Eindhoven, alsmede het in stand houden, bijhouden en onderhouden van een daarmee
verband houdend adoptieregister;
b. het stimuleren van burgers, overheids- en particuliere instellingen om de gesneuvelden en op de
geallieerden begraafplaatsen te Eindhoven begraven strijders te herdenken zowel nu als in de toekomst;
c. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- de heer R.H.J. van de Wouw (tot 19 oktober 2018), voorzitter
- de heer P.P.F.M. Kemp, secretaris / penningmeester
ANBI
De belastingdienst heeft de stichting vanaf oprichtingsdatum onder dossiernummer 92.682 opgenomen als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.
Activiteiten verslagjaar
De opbrengst van de adoptie van graven is nog minimaal, maar via deze weg dank aan alle adoptanten die
de weg naar de website hebben gevonden en één of meerdere graven hebben geadopteerd !
Dankzij een aantal giften in de voorgaande jaren zijn voldoende middelen aanwezig om de activiteiten ten
aanzien van ontwikkeling van de website voort te zetten. Het verslagjaar heeft dan ook voornamelijk in het
teken gestaan van de verdere doorontwikkeling van de website en de adoptieprogramma's.
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Gravenstichting Brabant te Eindhoven
1.2 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

37.581

48.019

Op korte termijn beschikbaar:
Liquide middelen
Liquiditeitssaldo

37.581

48.019

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

1.051
36.530

1.000
47.019

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

36.530

47.019

36.530
36.530

47.019
47.019

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017
gedaald met € 10.489.
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Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vlottende activa

Liquide middelen

37.581

48.019

Totaal activazijde

37.581

48.019
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Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

36.530

47.019

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

36.530
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overige schulden

51
1.000

Totaal passivazijde
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47.019

1.000
1.051

1.000

37.581

48.019

Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.2 Staat van baten en lasten over 2018
2018

2017

€

€

Adoptiebaten
Overige baten
Baten

104
75
179

263
263

Bruto exploitatieresultaat

179

263

5.237
5.311
10.548

3.963
3.064
7.027

Exploitatieresultaat

-10.369

-6.764

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone exploitatie

-120
-120
-10.489

-131
-131
-6.895

Resultaat

-10.489

-6.895

Automatisering en website
Algemene kosten
Beheerslasten
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Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Organisatie
Gravenstichting Brabant, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 61476684.
Activiteiten
De activiteiten van Gravenstichting Brabant, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit:
Het aandacht schenken aan de adoptie van graven op de geallieerden begraafplaatsen te Eindhoven. Het
stimuleren van burgers, overheids- en particuliere instellingen om de gesneuvelden en op de geallieerden
begraafplaatsen te Eindhoven begraven stijders te herdenken.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Eigen vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018
€
Liquide middelen
Rekening courant bank
Kas

37.320
261
37.581
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31-12-2017
€
47.758
261
48.019

Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2018
€
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2017
€

47.019
-10.489
36.530

53.913
-6.894
47.019

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018
€
Handelscrediteuren
Crediteuren

Overige schulden
Overige schulden
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31-12-2017
€

51

-

1.000

1.000

Gravenstichting Brabant te Eindhoven
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Adoptiebaten
Adoptiebaten "De Oude Toren"

Overige baten
Schenkingen en giften

Automatisering en website
Kosten automatisering en website
Programmaontwikkeling

Algemene kosten
Telefoonkosten
Verblijfkosten
Reiskosten
Externe contacten en bijeenkomsten
Representatiekosten
Overige algemene kosten

2018

2017

€

€

104

263

75

-

5.237
5.237

3.868
95
3.963

56
740
416
2.625
1.474
5.311

55
812
443
1.556
198
3.064

120

131

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bank
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