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Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling 

van het resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingprijs. Voor zover niet anders vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Subsidies

Overheidssubsidies worden opgenomen wanneer het redelijk zeker is dat aan de voorwaarden

voor verkrijging is of wordt voldaan en dat de subsidies zijn of worden ontvangen. Investeringssubsidies 

ter compensatie van de kosten van een actief worden op de kostprijs van dat actief in mindering gebracht 

en vervolgens gedurende de gebruiksduur van dat actief meegenomen in de berekening van de afschrijvingen.

Exploitatiesubsidies ter compensatie voor kosten worden als opbrengsten verantwoord in de 

periode waarin die kosten worden gemaakt.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen . 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 residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Kosten voor onderhoud en herstel worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 

zich voordoen.

Voorzieningen

De voorziening grootonderhoud is gevormd in verband met achterstallig onderhoud van de kerk.

Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, 

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden 

in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten 

worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rente

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen

respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

Sponsoring

Sponsoring en alle bijdrage in natura worden niet verantwoord in de opbrengsten respectievelijk 

de kosten. Sponsering in geld wordt verantwoord bij de opbrengsten
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Balans per 31 december 2017 31-dec-17 31-dec-16

€ €

A C T I V A

VASTE ACTIVA

Kerk   1   0

Verbouwing kerk en Rouwcentrum   62.058   0

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank rekening-courant   104.606   20.908

Rabobank spaarrekening   75.000   75.000

----------------------- -----------------------

TOTAAL ACTIVA   241.665   95.908

============= =============

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen   95.908   21.447

Exploitatieresultaat lopend jaar -  68.059   74.461

----------------------- -----------------------

  27.849   95.908

VOORZIENINGEN

Onderhoudsvoorziening   100.000   0

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening renteloos   14.500   0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Investeringsverplichtingen   40.000   0

Overige schulden, vooruitontvangen subsidies   59.316   0

----------------------- -----------------------

TOTAAL PASSIVA   241.665   95.908

============= =============
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Exploitatieoverzicht 2017 2017 2016

€ €

Baten

Totaal opbrengsten Verhuur Kerk, Fundingsacties enz 37.918 74.667

Lasten

----------------------- -----------------------

Totaal kosten, Huisvesting, Algemene kosten

en dotatie onderhoudsvoorziening 105.977 206

----------------------- -----------------------

Exploitatieresultaat voor rentebaten -68.059 74.461

Rentebaten minus lasten 0 0

----------------------- -----------------------

Exploitatieresultaat -68.059 74.461

============= =============
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