
 

Hervormde gemeente  te Steenbergen

college van kerkrentmeesters

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

begroting rekening rekening

2015 2015 2014

baten
 Opbrengsten uit bezittingen 12.040€        13.568€        12.084€        

 Bijdragen gemeenteleden 53.250€        52.804€        55.257€        

Subsidies en overige bijdragen van derden 12.000€         12.000€        12.000€        

Totaal baten 77.290€        78.372€        79.341€        

lasten

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 42.500€        41.125€        41.287€        

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5.250€          5.058€          10.654€        

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.750€          3.216€          3.703€          

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 25.150€           28.085€           38.958€           

 Salarissen (koster, organist e.d.) 1.250€          1.425€          1.180€          

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.350€          1.942€          1.300€          

Lasten overige eigendommen en inventarissen -€                   -€                  -€                  

Totaal lasten 79.250€        80.851€        97.081€        

Resultaat (baten - lasten) 1.960-€          2.478-€          17.740-€        
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

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

geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen,

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

richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in

posten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Materiele vaste activa.

Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd

met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur  en rekening houdend met een eventuele

restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Eigen vermogen.

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

Voorzieningen.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt

bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen

en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

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

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten.

Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren,

interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten.

De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 

hebben
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