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1.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 16.939 23.210

Totaal activazijde 16.939 23.210

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08 maart 2022

31 december 2021 31 december 2020
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1.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 15.471 17.400

15.471       17.400       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.078 -

Overige schulden 390 5.810

1.468 5.810

Totaal passivazijde 16.939 23.210

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08 maart 2022

31 december 2021 31 december 2020
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1.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Sponsorbijdragen 43.391 34.800 40.976

Baten met bijzondere bestemming 1.500 - -

Overige baten 17.854 24.650 14.795

Baten 62.745 59.450 55.771

Verstrekte giften 350 - -

Besteding baten met bijzondere bestemming 1.500 - -

Overige lasten 1.229 5.250 2.511

Activiteitenlasten 3.079 5.250 2.511

Bruto exploitatieresultaat 59.666 54.200 53.260

Lonen en salarissen 34.110 39.936 25.803

Sociale lasten 5.961 - 4.660

Overige personeelskosten 4.607 7.440 1.765

Huisvestingskosten 2.033 - 2.000

Verkoopkosten 3.642 4.000 1.809

Autokosten 4.105 80 1.458

Kantoorkosten 5.111 1.230 2.026

Algemene kosten 1.765 880 911

Beheerslasten 61.334 53.566 40.432

Exploitatieresultaat -1.668 634 12.828

Rentelasten en soortgelijke kosten -286 -250 -223

Som der financiële baten en lasten -286 -250 -223

Resultaat -1.954 384 12.605

Resultaat -1.954 384 12.605

Buitengewone baten 24 - -

Buitengewoon resultaat 24 - -

Resultaat -1.930 384 12.605

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -1.929 - 12.605

-1.929 - 12.605

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08 maart 2022
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom

uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de

verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting

zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

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

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De activiteiten van Stichting Meer Jezus, statutair gevestigd te Gouda, bestaan voornamelijk uit:

- De verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het verrichten van al wat hiermee verband houdt

of daartoe bevorderlijk kan zijn

- 

Stichting Meer Jezus, statutair gevestigd te Gouda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 73925675.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Middenmolenlaan 86 te Gouda.

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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

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

hebben.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

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.

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.

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.

 - 6 -




