
1 
 

 

 

 

Jaarrekening 2020 
 

Stadskerk 040 
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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
 
Voor u ligt de jaarrekening 2020 van kerkgenootschap Stadskerk 040. Dit document is als volgt 
opgebouwd: in de rest van dit hoofdstuk worden de grondslagen toegelicht. Daarna volgt in het 
hoofdstuk 2 de balans gevolgd door de staat van baten en lasten in het derde hoofdstuk. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 4 het kasstroomoverzicht conform indirect methode getoond. De jaarrekening 
wordt afgesloten door ondertekening van het betrokken financiële team.  
 
1.1: Toelichting algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. 
 
Activiteiten  
De activiteiten van kerkgenootschap Stadskerk 040, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan 
voornamelijk uit het organiseren van kerkdiensten. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd in het 
Evoluon te Eindhoven. Stadskerk 040 heeft een ANBI-status waarmee giften aftrekbaar zijn.  
 
Personeelsleden  
Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst van Stadskerk 040 
 
Valuta  
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Er is geen sprake van vreemde valuta 
 
1.2: Grondslagen voor de balanswaardering 
 
Algemeen  
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. 
 
Materiële vaste activa  
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.  
 
Afschrijvingspercentages: 10% 
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva  
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen 
tegen nominale waarde. 
 
Langlopende schulden  
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte 
van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende 
schulden. 
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Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden 
bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd 
tegen nominale waarde.  
 
1.3: Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen  
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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. 
 
Resultaat  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten 
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Baten 
De baten betreffen de ontvangen giften, zowel via (vaste) bankoverschrijvingen, ontvangsten via de 
website als ook contant ontvangen gelden. 
 
Lasten  
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Afschrijvingen  
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis 
van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa 
zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering 
zijn gebracht op investeringen. 
 
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 
 
Bijzondere baten en lasten  
De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening 
voortkomen en van incidentele aard zijn. 
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Hoofdstuk 2:  Balans per 31/12/2020 
 

 
 
De materiële vaste activa betreft een muziekinstallatie aangeschaft in 2018. Deze wordt in 10 jaar tot 
een restwaarde van 0 afgeschreven. De muziekinstallatie is begin juli 2018 voor EUR 5.055 aangeschaft 
en de boekwaarde bedraagt per eind 2020 EUR 3.791. Vanzelfsprekend zijn de afschrijvingskosten 
onderdeel van de staat van baten en lasten in het volgende hoofdstuk. 
 
De liquide middelen betreffen per eind 2020 een saldo van EUR 45.336. De liquide middelen zijn in 
2020 fors toegenomen; als gevolg van de corona crisis waren de huisvestingskosten lager, terwijl de 
giften op totaalniveau licht toenamen. Hoofdstuk 4 bevat voor meer informatie het 
kasstroomoverzicht conform indirecte methode.  
 
Het resultaat van 2020 betreft een winst van EUR 38.751. In de staat van baten en lasten wordt het 
resultaat verder uiteengezet.  
 
Niet uit balans blijkende verplichtingen 
Voor Stadskerk 040 is er sprake van één verplichting die niet kan worden afgeleid uit bovenstaande 
balans. Het betreft het overeengekomen huurcontract met het Evoluon. Het huurcontract is in februari 
2019 overeengekomen en betreft een periode t/m 30 juni 2021. De verplichting bestaat per gehuurde 
zondag uit een drietal componenten: 

- Philips Hall, € 750 - € 1.000, afhankelijk van aantal bezoekers (250+ personen hoogste tarief) 
- Techniek pakker € 600 
- Technici € 200, op basis van 4 uur 

 
Uitgaande van bezoekers > 250 is de verplichting per zondag dus EUR 1.800 excl BTW (EUR 2.178 incl 
BTW). Voor Stadskerk 040 is dit bedrag inclusief BTW leidend. Dit betekent uitgaande van 26 diensten 
per jaar een verplichting van EUR 28.314 voor 2021 (t/m 30 juni). Ter volledigheid, hierbij de huidige 
pandemie niet in ogenschouw genomen.   
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Hoofdstuk 3:  Staat van baten en lasten 2020 
 

 
 
Zoals reeds aangegeven in voorgaand hoofdstuk is er sprake van een fors positief resultaat ten opzichte 
van 2019. De baten bedroegen in totaal EUR 68.618, terwijl de lasten EUR 29.361 betroffen. De 
grootste lasten betreffen huisvesting; de huurkosten van het Evoluon. Deze zijn significant lager dan 
2019 gegeven de impact van de pandemie. Vooralsnog is de aanname dat, wanneer de pandemie 
achter de rug is, de toekomstige huisvestingskosten weer op een niveau van 2019 zullen landen en dat 
het significant positief gerealiseerde resultaat in 2020 geen maatstaf is voor de komende jaren. Het is 
van evident belang dat hier in het financiële beleid rekening mee wordt gehouden.  
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Hoofdstuk 4:  Kasstroomoverzicht 2020 

 

Weliswaar is het vanuit de Raad voor de Jaarverslaggeving niet verplicht om een kasstroomoverzicht 
toe te voegen, om echter zoveel mogelijk informatie te tonen is hier wel voor gekozen. In 2020 is de 
liquiditeit toegenomen met EUR 35.989 wat met name kan worden verklaard door het hogere resultaat 
Daarnaast was er sprake van een negatieve mutatie in het werkkapitaal omtrent de nog te betalen 
kosten aan Evoluon.  
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Hoofdstuk 5:  Ondertekening financieel team 

Het financiële team van Stadskerk 040 bestaat uit de onderstaande personen die ter volledigheid deze 
jaarrekening ondertekenen en daarmee aangeven dat de jaarrekening een getrouwe weergave is. De 
jaarrekening kan als finaal worden gekwalificeerd na ondertekening.  
 
 
Leiding:   W (Wilfred) van Barneveld    Datum 
         
          Maart 2021 
 
 
 
Leiding:   M. (Matthijs) de Man     Datum 
 
          Maart 2021 
 
 
 
 
 
Dagelijkse beheer: R. (Remco) Duijzers     Datum 
          
          Maart 2021 
 
 
 
 
Adviserende rol:  R.T. (Rinze) Beursken     Datum 
 
 
          Maart 2021 

 
 
 

  
 
 
 
 


