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FINANCIEEL VERSLAG



FINANCIEEL VERSLAG

Het jaar 2020 was in menig opzicht zeer bijzonder. Het werd en wordt gedomineerd door COVID 19. De
maatregelen die zijn getroffen om deze pandemie te bestrijden hadden en hebben nog steeds een wereldwijde
ongekende ontwrichtende werking op de hele samenleving (waaronder sociaal, maatschappelijk en
financieel).

Enkele punten uit de jaarrekening 2020 worden hier kort toegelicht:

1.Effecten. Begin 2020 hebben de aandelen RDS circa 40% van hun beurswaarde  prijsgegeven. Per ultimo
2020 resulteerde dat in een koersverlies van € 23.449.
2.Het dividend is in dezelfde mate als de koersdaling teruggelopen.
3.Verhuur van het kerkgebouw heeft niet aan de hogere verwachtingen kunnen voldoen door COVID 19.
4.De collectes zijn bijna gehalveerd, mede omdat kerkbezoek niet of slechts ten dele mogelijk was.
5.De vrijwillige bijdragen waren per begin december 2020 op een niveau van € 35.000 waar begroot was op
jaarniveau € 55.000. 
50 leden en vrienden hebben na een eerder gedane oproep in VO ook nog een persoonlijke brief gehad als
herinnering aan de betaling van de jaarlijkse bijdrage.
Gelukkig hebben 35 leden en vrienden hierop gereageerd en alsnog een bijdrage overgemaakt. Blijft dat circa
10% van onze leden en vrienden niet reageert.
Dankzij  een zeer forse bijdrage in de vorm van een legaat is de uiteindelijke realisatie van € 59.896 zelfs nog
iets beter dan begroot.
De bijdragen tendens blijft evenwel zorgelijk.
6.Door het uitvallen van kerkdiensten zijn er ook veel minder gastpredikanten en ook organisten nodig
geweest.
7.Het energieverbruik is door het uitvallen van kerkdiensten en andere bijeenkomsten duidelijk teruggelopen. 
8.De diverse bedrijfskosten zijn gestegen omdat in de loop van het jaar gestart is om een gedeelte van de
financiële boekhouding uit te besteden aan een accountantskantoor.

Eindhoven, 23 februari 2021
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Kerkgebouw 1 1

Financiële vaste activa  (1)

Effecten 29.666 53.115

 29.667 53.116

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 7.750 2.122
Liquide middelen  (3) 198.263 203.638

 206.013 205.760

 235.680 258.876
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Overige reserves 214.891 241.814

Voorzieningen  (5)

Groot onderhoud gebouwen 15.284 12.180

Kortlopende schulden  (6)

Overlopende passiva 5.505 4.882

 235.680 258.876
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Opbrengsten  (7) 77.164 74.500 77.858

Som van de geworven baten 77.164 74.500 77.858

Lasten

Lasten beleggingen  (8) 23.449 - -

Persoonskosten  (9) 43.406 48.450 45.551
Overige bedrijfslasten  (10) 38.637 51.350 49.928

82.043 99.800 95.479

Saldo voor financiële baten en lasten -28.328 -25.300 -17.621
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
en van effecten  (11) 1.695 3.000 3.415
Rentelasten en soortgelijke lasten  (12) -290 - -306

1.405 3.000 3.109

Saldo -26.923 -22.300 -14.512

Resultaatbestemming

Overige reserves -26.923 -22.300 -14.512
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Remonstrantse Gemeente Eindhoven is feitelijk en statutair gevestigd op Dommelhoefstraat  1 A te
Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 75764229.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Remonstrantse Gemeente Eindhoven zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Het kerkgebouw wordt gewaardeerd op € 1.

Financiële vaste activa

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of, indien lager de beurswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. 
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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.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.

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 DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
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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.

Dividenden

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden
verantwoord zodra Remonstrantse Gemeente Eindhoven het recht hierop heeft verkregen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Effecten

Effecten Abnamro bank 29.666 53.115

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Te ontvangen bijdragen 7.750 2.122

3. Liquide middelen

Abnamro 471846724 73.346 89.047
Abnamro 514339640 15.232 14.005
Triodos 2017679062 99.991 100.001
Abnamro 549341811 9.694 585

198.263 203.638

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020 aanwezige
liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

4. Reserves en fondsen

Overige reserves 214.891 241.814

214.891 241.814
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2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 241.814 256.326
Resultaatbestemming boekjaar -26.923 -14.512

Stand per 31 december 214.891 241.814

5. Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 12.180 4.066
Dotatie 6.000 25.000
Onttrekking -40.314 -17.918
Bijdragen van derden 37.418 1.032

Stand per 31 december 15.284 12.180

6. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Te betalen kosten - 1.042
Vooruitontvangen bijdragen 5.505 3.840

5.505 4.882
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
7. Opbrengsten

Verhuur kerkgebouw 14.724 15.000 -276 14.294
Vrijwillige bijdragen 59.896 55.000 4.896 59.235
Doorzendcollecten 2.444 4.500 -2.056 4.229
Subsidies 100 - 100 100

77.164 74.500 2.664 77.858

8. Lasten beleggingen

Koersresultaat effecten 23.449 - 23.449 -

9. Persoonskosten

Lonen en salarissen

Kosten predikant 38.695 39.500 -805 38.366
Onkosten predikant 1.899 2.500 -601 1.555

40.594 42.000 -1.406 39.921

Overige persoonskosten

Viaticum en onkosten gastpredikanten Eindhoven 978 4.500 -3.522 2.692
Viaticum en onkosten gastpredikanten Zuid Limburg 486 - 486 1.208
Vergoeding organisten Eindhoven 1.238 1.950 -712 1.480
Vergoeding organisten Zuid Limburg 110 - 110 250

2.812 6.450 -3.638 5.630

10. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 12.996 13.500 -504 31.938
Algemene lasten 25.641 37.850 -12.209 17.990

38.637 51.350 -12.713 49.928

Huisvestingslasten

Gas water licht 2.609 4.000 -1.391 3.639
Verzekeringen pand 1.287 1.000 287 969
Schoonmaakkosten 3.100 2.500 600 2.330
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 6.000 6.000 - 25.000

12.996 13.500 -504 31.938
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
Algemene lasten

Kosten kerkblad VO 2.798 3.500 -702 3.007
Betaalde doorzendcollecten 2.444 4.500 -2.056 4.229
Afdracht Remonstrantse Broederschap 7.150 7.000 150 6.435
Bestuurskosten inclusief huismeester 7.631 8.200 -569 1.450
Kosten commissie (kerk) diensten 1.617 1.550 67 394
Kosten commissie (kerkelijke) activiteiten 299 - 299 337
Telefoonkosten 564 600 -36 546
Publiciteit en vriendenwerving 300 1.000 -700 333
Kosten De Nieuwe Lente/Innovatiekosten - 9.000 -9.000 -
Diversen bedrijfskosten 1.284 500 784 126
Onderhoud kleine inventaris 1.554 2.000 -446 1.133

25.641 37.850 -12.209 17.990

Financiële baten en lasten

11. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten

Dividend uit effecten 1.695 3.000 -1.305 3.415

12. Rentelasten en soortgelijke lasten

Kosten bank -290 - -290 -306
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