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1.  FINANCIEËL JAAROVERZICHT



Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financiëel overzicht 2018

1.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1 1

1 1

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 1.585 10.369

1.585 10.369

Effecten 27.128 31.023

Liquide middelen 148.140 147.089

Totaal activazijde 176.854 188.482

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financiëel overzicht 2018

1.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 80.461 88.945

Overige reserves 16.668 21.148

97.129          110.093        

Kortlopende schulden

Overige schulden 79.725 78.389

79.725 78.389

Totaal passivazijde 176.854 188.482

OLDENZIJL, 

Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

J.J. Dijksterhuis M. Spakman

W. Dieterman

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financiëel overzicht 2018

1.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 2017

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving 3.509 3.210

Baten 3.509 3.210

Bruto exploitatieresultaat 3.509 3.210

Huisvestingskosten 4.486 4.098

Kantoorkosten 353 577

Algemene kosten 740 726

Beheerslasten 5.579 5.401

Exploitatieresultaat -2.070 -2.191

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.700 4.121

Rentelasten en soortgelijke kosten -4.110 -156

Som der financiële baten en lasten -2.410 3.965

Resultaat -4.480 1.774

Resultaat -4.480 1.774

Bestemming resultaat:

Overige reserve -4.480 1.774

-4.480 1.774
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financiëel overzicht 2018

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Effecten

Liquide middelen

De activiteiten van Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

- Het beheren en exploiteren van de Nicolaaskerk te Oldenzijl.

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

jaarverslaggeving. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk 

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming.  

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 

jaar.

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. 

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.

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

dossiernummer .
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financiëel overzicht 2018

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. 

Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als 

bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

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.
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Stichting Nicolaas Kerk Oldenzijl

Financiëel overzicht 2018

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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