
1. Algemeen 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en 
jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College 
voor de Behandeling van Beheerszaken. 

Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Vergelijkende cijfers 
Aangezien met ingang van het boekjaar 2020 de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving 
PKN is aangepast, zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling niet 
gewijzigd  ten opzichte van voorgaand jaar. 

2. Grondslagen van waardering activa en passiva 

Activa en passiva 
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale 
waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

Materiële vaste activa 
Kerkgebouwen en verenigingsgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de 
verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische 
levensduur van het actief. De minimumwaarde van kerkgebouwen is € 1. 

De overige kerkelijke materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde. 
Deze wordt voor panden gelijkgesteld aan de waarde volgens de Wet waardering 
Onroerende Zaken (WOZ). Mocht de aanschafwaarde hoger zijn dan de WOZ-waarde, dan 
wordt deze waarde genomen. Op materiële vaste activa die worden gewaardeerd op actuele 
waarde, wordt niet afgeschreven. 

Vastgoedbeleggingen 
De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde 
is voor panden de WOZ-waarde. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

Gronden en landerijen 
De actuele waarde voor landerijen is de fiscale waardering, zoals jaarlijks bekend gemaakt 
door de Belastingdienst (waardering van verpachte gronden in Box 3). Voor landerijen, 
inclusief bebouwde grond, die in erfpacht zijn gegeven, wordt in 2020 voor de actuele 
waarde 60 % van de genoemde fiscale waardering gehanteerd. 

Mutaties in actuele waarde 
Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde, worden verwerkt 
in de staat van baten en lasten onderdeel B. Daarnaast worden in onderdeel C ten laste van 
de winstbestemming Herwaarderingsreserves gevormd. 

Financiële vaste activa 

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten. 



Effecten 
Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Het koersresultaat op de effecten wordt 
verwerkt in de staat van baten en lasten.  Het resultaat wordt  aan Reserves koersverschillen 
toegevoegd.  

Vorderingen, overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor 
zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag 
voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering. 

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s en 
deposito’s met een resterende looptijd korter dan één jaar. De deposito’s met een resterende 
looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa. 

Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve (inclusief wijkreserves), 
Reserves koersverschillen, Herwaarderingsreserves, Reserves begraafplaatsen en 
Bestemmingsreserves. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties 
in Bestemmingsreserves worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. 
Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats. 

Voorzieningen 
De Voorzieningen voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie, worden gevormd 
voor verwachte kosten inzake (periodiek) onderhoud van panden, gebaseerd op een 
meerjarig onderhoudsplan. De Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde. 

Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd 
langer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 

3. Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 

Indeling staat van baten en lasten 
In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten 
weergegeven. 
In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en 
lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel 
B. 
Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan. 

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen op 
Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd. In onderdeel C worden deze 
mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar. 

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) 
aan. 



 


