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Financiële Jaarrekening 2018 
 
Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het  verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Toezeggingen door giftgevers 
Uitsluitend daadwerkelijk ontvangen giften worden geboekt. Christengemeente ‘de Spreng’ hecht 
grote waarde aan het vrijwillige  karakter van giften en zal dan ook geen toezeggingen in de vorm van 
vorderingen in haar boekhouding opnemen dan wel de  nakoming hiervan bewaken. 
 
BALANS per 31 december 2018 

 

  

Balans

Balans per 31 december 2018 2017 2016 2015

activa

waarde inventaris 3.682€          2.285€          955€             -€                  
gelmiddelen 20.825€        13.373€        3.414€          

totaal 24.507€        15.658€        4.369€          -€                  

passiva

eigen vermogen 17.055€        5.699€          1.598€          -€                  
jaarresultaat 7.452€          9.959€          2.771€          643€             

totaal 24.507€        15.658€        4.369€          643€             
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Staat van baten en lasten over 2018, begroting 2019

 

  

Begroting rekening Rekening
2019 2018 2017

Baten
Collectes -€                    1.750€            1.700€            
Speciale giften -€                    1.700€            1.200€            
Vrijwillige bijdragen 15.000€          15.295€          16.661€          

Totaal baten 15.000€          18.745€          19.561€          

Lasten
Vergoeding sprekers 3.000€            2.304€            1.580€            
Diensten 1.000€            773€               696€               
Kringen / groepsactiviteiten 1.000€            54€                 483€               
Kinderwerk 300€               272€               229€               
Tieners / jeugd 500€               446€               186€               
Muziekteam 1.000€            1.403€            1.009€            
Evangelisatie / uitreiken 1.500€            -€                    -€                    
Interkerkelijke activiteiten 500€               -€                    100€               
Diaconie 500€               225€               -€                    
Bestuurskosten 200€               -€                    -€                    
Representatie 150€               125€               124€               
Bankkosten 100€               69€                 5€                   
Huur zaal 2.100€            1.880€            1.980€            
Inventaris / onderhoud 700€               528€               875€               
Diversen 100€               84€                 635€               
Donaties: doorberekenen collecten -€                    1.750€            1.700€            
Extra giften 1.500€            1.380€            -€                    

Totaal lasten 14.150€          11.293€          9.602€            

Batig saldo 850€               7.452€            9.959€            
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Grondslagen van de jaarrekening 
Deze jaarrekening is op basis van eigen grondslagen opgesteld. De bedragen zijn één-op-één 
overgenomen vanuit gebruikte bankrekeningen. 
Voor 2019 worden verder de activiteiten uitgebreid en laat de begroting een batig saldo zien 
De batige saldi van 2015 tot en met 2018 worden gereserveerd voor de opzet van budgetten voor 
diaconie en huisvesting (de kosten hiervoor zijn nu erg laag en zeker niet marktconform) . 

 
. 
Toelichting op de balans 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa bestaat voornamelijk uit ondersteuningsmiddelen. Daar onder vallen: 

 Laptop 
 Beamer met scherm 
 Geluidsapparatuur 

De economische levensduur hiervan is 3-5 jaar. 

 
Exploitatiesaldo 
Het boekjaar 2018 sluit af met een voordelig exploitatiesaldo van € 7.452.  
 
Niet uit balans blijkende verplichtingen 
Er staan op de balansdatum geen verplichtingen uit die niet uit de balans blijken. 
 
 
 

Totaal opgebouwde reserve tot 31-12-2018 20.825€  
reservering voor huisvesting 15.000€      
reservering diaconaal fonds 875€           *

Spaarrekening 15.875€  
reserve 4.950€    
*   : niet besteed in 2017 en 2018 en nu als reseve. Op de begroting 2019 opgenomen € 500.

Vlottende activa

Rekening courant 10.225€        
Spaarrekening 10.600€        
Cash -€                  

Totaal 20.825€        


