
FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING VRIENDEN DRIEKONINGENKERK NOORDGOUWE

OVER HET JAAR 2020

BALANS PER 31 DECEMBER

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rabobank rek.-courant € 3.991,22 € 4.731,16

Rabobank spaarrekening € 1.141,80 € 1.141,69

Totaal activa € 5.133,02 € 5.872,85

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Stand per 1 januari € 5.872,85 € 6.154,54

Bestemming resultaat boekjaar € -739,83 € -281,69

Stand per 31 december € 5.133,02 € 5.872,85

Totaal passiva € 5.133,02 € 5.872,85

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Giften en donaties € 2.005,00 € 1.945,00

Overige baten € € 305,35

Intrest € 0,11 € 0,11

Som der baten € 2.005,11 € 2.250,46

LASTEN

Giften Hervormde Gemeente Noordgouwe € 2.550,73 € 2.263,00

Bankkosten € 119,39 € 119,39

Diversen € 74,82 € 149,76

Som der lasten € 2.744,94 € 2.532,15

Resultaat € -739,83 € -281,69

TOELICHTING

Doelstelling Stichting

Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan de Driekoningenkerk te Noordgouwe,

gemeente Schouwen-Duiveland dan wel de eigenaresse daarvan, ten behoeve van het (noodzakelijk)

onderhoud aan het exterieur en interieur van het kerkgebouw en het aanbrengen van verfraaiingen aan het

kerkgebouw, teneinde te bereiken dat het kerkgebouw voor wat betreft zowel het exterieur als

het interieur in ieder geval in stand blijft.

De Stichting Vrienden Driekoningenkerk Noordgouwe is statutair gevestigd te Noorgouwe

gemeente Schouwen-Duiveland en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 20139646.

Algemene grondslagen voor verslaglegging.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten

en de kosten alsmede andere lasten over het jaar.

Onder baten worden verstaan de bedragen uit hoofde van donaties, subsidies, sponsorbijdragen en

overige ontvangsten.

Het resultaat is op de Algemene Reserve in mindering gebracht.
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