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Grondslagen voor waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en 

passiva is, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij

het model van Steunpunt Kerkenwerk.

Materiële vaste activa

Tenzij anders vermeld zijn de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs,

verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening

houdende met de eventuele restwaarde.

Als de aanschaffing of bouw van de vaste activa meer dan 30 jaar geleden is en/of de 

bijbehorende hypothecaire lening nagenoeg is afgelost zijn de vaste activa gewaardeerd

tegen actuele waarde. Als het beschikbaar is, wordt uitgegaan van de meest recente

WOZ-waarde. Jaarlijkse wijzigingen van de actuele waarde worden niet verwerkt in de

staat van baten en lasten, maar rechtstreeks in een herwaarderings-/bestemmingsfonds. 

Gelden in dit fonds kunnen pas vrij worden besteed als de vaste activa is verkocht.

Beleggingen

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurskoers

per 31 december. Dividend, rente en waardeveranderingen worden verwerkt in de

staat van baten en lasten.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig na aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen en overige activa en passiva

De liquide middelen en overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening/kostenegalisatie onderhoud

Een voorziening voor groot onderhoud is gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan.

De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. De jaarlijkse toevoeging wordt als 

gereserveerd vermogen geboekt ten laste van het eigen vermogen. De werkelijke onderhoudskosten worden

in het jaar van onderhoud geboekt op de staat van baten en lasten.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Tenzij hieronder anders vermeld worden alle baten en lasten verantwoord in het jaar

waarop zij betrekking hebben.

Vaste vrijwillige bijdragen (VVB)

Vaste vrijwillige bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. 

VVB-ontvangsten van januari van het volgend jaar, waaruit duidelijk blijkt dat deze

betrekking hebben over eerdere jaren, worden meegenomen bij de baten.

Collecten 

Collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecten volgens het collecterooster 

gehouden zijn.
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Balans per 31 december 

Actief Passief

€ € € € € € € €

Vorderingen en overlopende activa Eigen vermogen

Collectegelden -          -          Vrij besteedbaar vermogen
Vaste vrijwillige bijdragen -          -          Algemene reserve 130.737  44.297    

Vorderingen 7.971      -          Reserve groot onderhoud 2023 20.000    40.000    

7.971      -          Bestemmingsreserve ICT 7.354      6.385      

158.091  90.682    
Liquide middelen

Lopende rekening kerk 11.037    13.020    

Spaar rekening kerk 128.778  66.787    Kortlopende schulden en overlopende passiva

Nog af te dragen collecten -          -          

Lopend diaconie 395         2.225      Vooruitontvangen VVB -          -          

Spaar Diaconie 19.629    12.731    Belastingen en premies soc verz 234         -          

Overige comissies 3.763      2.742      Af te dragen zending -          -          
Overige schulden korte termijn 13.248    6.824      

163.602  97.505    13.482    6.824      

Totaal activa 171.573  97.505    Totaal passiva 171.573  97.506    
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€ € € €

Baten

Vaste vrijwillige bijdragen 85.376-   111.401- 

Collecte inkomsten 22.673-   22.125-   

Collecte afdrachten 10.918   12.643   

Saldo collecteinkomsten kerk 11.755-   9.482-      

Giften, acties -         -         

Legaten 2.269-     -         

Huuropbrengsten 8.832-     3.412-     

Financiële baten en lasten 12-          11-          

Overige-, bijzondere baten -         -         

108.244- 124.306-  

Lasten

Prediking en kerkdiensten variabel 9.974     4.378     

Prediking en kerkdiensten vast 13.730   13.314   

Kerkopbouw 14.221   -         

Traktement predikant 24.241   51.324   

Pastoraat en kerkregering -        -        

Catechese en toerusting 195        -         

Diaconie 2.199     5.406     

Diaconaal werk 485        738        

Kerkverband (SKW, E&M, Qouta) 7.164     7.206     

Zending/missionaire projecten 719        -         

Evangelisatie -        485       

Salarissen koster(s) 12.156   5.410     

Huisvesting regulier 13.222   13.291   

Huisvesting bijzonder (achterstallig) 3.974     -         

Kerkelijke organisatie 2.947     1.906     

Verbouwing Pastorie -         79.758   

Overige bijzondere lasten 0 6354

105.227 189.570  

Saldo van baten en lasten 3.017     65.264-    

-          

Bestemming van saldo van baten en lasten

Reserve groot onderhoud (dak etc…) 20.000   20.000   

Bestemmingsreserve ICT 413        969-        

Algemene reserve 17.396-   84.295-   

17.396-   85.264-    
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