Balans per 31 december 2017
Stichting tot behoud van de reddingboot Bernard van Leer

Activa

31-12-2017

31-12-2016

€ 4.368

€ 1.398

Rekening ING

€ 18.946

€

Spaarrekening ING

€ 7.318

€ 33.084

Voorraden (diesel, smeerolie)

€ 2.500

€ 2.500

Kassaldo

€0

€ 0

Totaal Activa

€ 33.132

€ 37.671

Reserves

€ 5.427

€ 984

Voorzieningen (CVO)

€ 4.500

€0

Langlopende schuld

€ 23.205

€ 36.687

Totaal passiva

€ 33.132

€ 37.671

Vaste activa:
Inventaris
Vlottende Activa:
689

Passiva

1

Staat van baten en lasten 2016
Baten
Inkomsten uit exploitatie

€ 1.315

Baten uit periodieke giften

€ 15.000

Baten uit donaties

€ 1.000

Rente spaarrekening

€ 32

BTW teruggave

€ 1.437

Totaal baten

€ 18.784

Lasten
Algemene kosten

€ 7.924 (waarvan € 210 BTW afdracht)

Afschrijvingen

€ 1.398

Totale lasten

€9.322

Netto resultaat

€ 9.463

Staat van baten en lasten 2017
Baten
Inkomsten uit exploitatie

€ 1.538

Baten uit periodieke giften

€ 15.000

Baten uit donaties

€ 3.673

Rente spaarrekening

€

BTW teruggave

€ 2.075

Totaal baten

€ 22.319

33

Lasten
Algemene kosten

€ 24.749 (waarvan € 210 BTW afdracht)

Afschrijvingen

€ 4.368

Totale lasten

€ 29.117

Netto resultaat

minus € 6.799

2

Toelichting
Met de post Inventaris bij de vaste activa op de balans wordt bedoeld dat 15% van de uitgaven die
gedaan worden voor het bereiken van het doel van de stichting, worden toegerekend aan het
langdurig verbeteren van de reddingboot. De vlottende activa op de balans zijn voor onze stichting
behalve de liquide middelen ook de voorraad dieselolie, smeermiddelen, primers en coatings die we
altijd op zo´n € 2.500 houden.
De stichting had in 2017 nog een lopende lening, gestart in 2012, om de benodigde restauratie- en
onderhoudswerkzaamheden te kunnen financieren en zo de doelen van de stichting te kunnen
verwezenlijken.
Aan BTW is in 2017 vanwege de noodzakelijke uitgaven een bedrag van € 2.075 terugontvangen en €
210 afgedragen over de ontvangen exploitatie inkomsten.
Onder de algemene kosten in 2017 vallen posten als groot onderhoud (werfkosten, kosten
voorbereiding CVO), klein onderhoud (verfkosten, vergoeding vrijwilligers, werkkleding),
abonnementen, vervoerskosten, verzekering, nautische kaarten, lidmaatschapskosten ORG, KNRM.
Onder afschrijvingen zijn de 15% van de algemene kosten begrepen die toegerekend zijn aan de
inventaris.
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