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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)
31 december 2020
€

31 december 2019

€

€

€

ACTIVA
Vaste ac#va
Materiële vaste ac#va
Kerkgebouw
Inventaris

1
932

378
933

378

933

378

-

2.000

202.835

149.354

202.835

151.354

203.768

151.732

Vlo)ende ac#va
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
ac*va
Liquide middelen
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31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves

177.734

151.306

26.034

426

203.768

151.732

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

Saldo 2019

€

€

Baten

Opbrengsten uit verhuur kerk
Baten van par*culieren
Baten van bedrijven
Collectes
Baten uit begraafplaats

4.401
5.292
3.700
2.758
2.500

3.180
1.135
5.000

Som van de geworven baten
Overige baten

18.651
25.000

9.315
-

Som der baten

43.651

9.315

7.659

-

986
8.313

129
254

9.299

383

Saldo voor ﬁnanciële baten en lasten
Financiële baten en lasten

26.693
-265

8.932
-155

Resultaat

26.428

8.777

26.428

8.777

Lasten
Kosten kerkdiensten en begraafplaats
Kosten van beheer en administra#e
Afschrijvingen
Kosten van beheer en administra*e

Resultaatbestemming
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Ves#gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
S*ch*ng Behoud Kij7oekkerk (geregistreerd onder KvK-nummer 41121197) is feitelijk geves*gd op
Develweg 8b te Heerjansdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving.
Ac*va 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referen*es opgenomen. Met deze
referen*es wordt verwezen naar de toelich*ng.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich*ngen 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 ac#va
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder a>rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms*ge
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast ac*ef sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreﬀende
paragraaf.
De terreinen worden niet afgeschreven.
De bedrijfsgebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de geschaAe economische levensduur van
20 jaar.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste ac#va
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast ac*ef aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica*es aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het ac*ef vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele ac*ef te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het ac*ef behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een ac*ef hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening
onder gelijk*jdige verlaging van de boekwaarde van het betreﬀende ac*ef.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta*e,
inclusief de transac*ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamor*seerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop*jd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie*nstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta*es en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transac*es worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplich*ng betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich*ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden *jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de eﬀec*eve rentevoet
van de desbetreﬀende ac*va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transac*ekosten op de ontvangen leningen.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Heerjansdam, 11 oktober 2021

Mevrouw H. Bezemer-Kleinjan, secretaris

Dhr. P. Viergever, voorzitter
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