
Verslagperiode 1 januari 2021 - 31 december 2021

Jaarrekening 2021  

Stichting Stefanuskerk Beilen 

 



Pagina 2 van 8 Stichting Stefanuskerk Beilen

Inhoudsopgave

JAARREKENING 3
Balans 4
Staat van baten en lasten 6
Toelichting op de jaarrekening 7

 



Pagina 3 van 8 Stichting Stefanuskerk Beilen

Jaarrekening

Stichting Stefanuskerk Beilen

 



Pagina 4 van 8 Stichting Stefanuskerk Beilen

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Materiële vaste activa 45.200 0

45.200 0

Vlottende activa

Liquide middelen 26.842 90.832

26.842 90.832

Activa 72.042 90.832
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Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen 0 14.576

Overige reserves 18.368 14.624

18.368 29.200

Voorzieningen 20.669 60.000

Langlopende schulden 20.000 0

Kortlopende schulden 13.006 1.632

Passiva 72.042 90.832
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten 147.873 61.976

Brutomarge 147.873 61.976

Huisvestingskosten 174.629 37.981

Exploitatie- en machinekosten 35.879 0

Algemene kosten 5.224 2.608

Kosten activiteiten 629 2.895

Bedrijfskosten 216.361 43.484

Bedrijfsresultaat -68.488 18.492

Financiële baten en lasten -344 -268

Resultaat na belasting -68.832 18.223

Resultaatbestemming

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Resultaat

Bestemmingsfondsen -14.576 14.576

Overige reserve -54.256 3.647

-68.832 18.223
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Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stefanuskerk Beilen is feitelijk en statutair gevestigd te gemeente Midden-Drenthe en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68922876.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJk C1 Kleine
organisaties zonder winststreven. Activa en passiva worden, indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
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
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van eigen vermogen

Bestemmingsfondsen betreffen het afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan door derden
beperkingen zijn aangebracht. Bestedingen worden als onttrekking ten laste van de bestemmingsfondsen in
de resultaatbestemming verwerkt.
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Grondslagen van voorzieningen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening is een vastgesteld
bedrag. Bestede kosten worden op de voorziening in mindering gebracht.

Grondslagen van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en
verliesrekening als interestlast verwerkt.

Grondslagen van 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 bepaling van het resultaat

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


