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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financieel jaaroverzicht 2017

1.1  Balans per 31 december 2017

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1 1

1 1

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 10.369 26.519

10.369 26.519

Effecten 31.023 28.545

Liquide middelen 147.089 66.838

Totaal activazijde 188.482 121.903

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financieel jaaroverzicht 2017

1.1  Balans per 31 december 2017

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 88.945 100.000

Overige reserves 21.148 19.374

110.093 119.374

Voorzieningen 

Overige voorzieningen - 1.072

- 1.072

Kortlopende schulden

Overige schulden 78.389 1.457

78.389 1.457

Totaal passivazijde 188.482 121.903

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financieel jaaroverzicht 2017

1.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ € € €

Netto-omzet 3.210 4.574

Bruto bedrijfsresultaat 3.210 4.574

Overige bedrijfskosten 5.401 5.973

Som der bedrijfskosten 5.401 5.973

Bedrijfsresultaat -2.191 -1.399

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.121 2.750

Rentelasten en soortgelijke kosten -156 -201

Som der financiële baten en lasten 3.965 2.549

Resultaat 1.774 1.150

2017 2016
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl  

Financieel jaaroverzicht 2017  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Stichting

Bestuur

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:        

- De heer J.J. Dijksterhuis, voorzitter        

- De heer W. Dieterman,  penningmeester        

- Mevrouw M. Spakman, secretaris        

- Mevrouw C. Vriens        

- De heer M.G.B. Bügel        

- Mevrouw P.C. Oosterhuis-Dijksterhuis        

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl, gevestigd te OLDENZIJL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 02091784.

De onder de vlottende activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd 

op de beurswaarde per einde boekjaar. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 

een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Oldenzijlsterweg 17 te OLDENZIJL.

- het verwerven, beheren, en exploiteren van de Nicolaaskerk te Oldenzijl.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.

De activiteiten van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl, statutair gevestigd te Oldenzijl, bestaan uit:

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 

tegen nominale waarde.
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl  

Financieel jaaroverzicht 2017  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Stichtingskosten

Financiële baten en lasten

Onder netto-omzet wordt verstaan de giften en andere baten van de in het verslagjaar geleverde goederen 

en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. 

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.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onderhoudsfonds:

De vergoeding BRIM en ontvangen subsidies worden ten gunste van deze voorziening gebracht. 

Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl  

Financieel jaaroverzicht 2017  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

De heer J.J. Dijksterhuis, voorzitter

Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

OLDENZIJL, 

De heer W. Dieterman,  penningmeester     

Mevrouw M. Spakman, secretaris 
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