
               Stichting Unite in Christ
               T.a.v. het bestuur
               Wilster 19
               9247 GS   URETERP

               Jaarrekening 2015



INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Jaarrekening
1.1 Balans per 31 december 2015 3
1.2 Winst- en verliesrekening over 2015 5
1.3 Toelichting op de jaarrekening 6

 Stichting Unite in Christ te Ureterp  Pagina 1



1.  JAARREKENING



1.1  Balans per 31 december 2015

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 1.718 -

Vorderingen op participanten en 
maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen - 2.383

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 1.812 4.436

Overige vorderingen -3.348 -3.528

Overlopende activa 346 2.193
528 5.484

Liquide middelen 40.380 16.421

Totaal activazijde 40.908 21.905

31 december 2015 31 december 2014

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2016
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1.1  Balans per 31 december 2015

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve Stichting Unite in 
Christ 23.623 13.684

Algemene reserve Trainingen 694 -

Algemene reserve NoorderMannen 6.951 -1.589

Algemene reserve Dorpenteam - 33

Algemene reserve Gebedsteam - -66
31.268 12.062

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 525 1.006

Overlopende passiva 9.115 8.837
9.640 9.843

Totaal passivazijde 40.908 21.905

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2016

31 december 2015 31 december 2014
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1.2  Winst- en verliesrekening over 2015

€ € € €

Netto-omzet 94.544 9.255

Inkoopwaarde van de omzet 17.538 4.817

Kosten van uitbesteed werk 11.434 -
28.972 4.817

Bruto-marge 65.572 4.438

Overige bedrijfsopbrengsten 28.869 56.835

Bruto bedrijfsresultaat 94.441 61.273

Lonen en salarissen 33.397 37.612

Sociale lasten 5.912 6.436

Overige personeelskosten 3.163 -13.690

Huisvestingskosten 19.462 156

Exploitatiekosten 978 124

Verkoopkosten 35.554 1.596

Kantoorkosten 5.460 23.345

Algemene kosten 2.670 806

Som der bedrijfskosten 106.596 56.385

Bedrijfsresultaat -12.155 4.888

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.162 -52

Som der financiële baten en lasten -1.162 -52

Resultaat -13.317 4.836

2015 2014
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen 
en kasmiddelen.

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.

De activiteiten van Stichting Unite in Christ, gevestigd te Ureterp, bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op lokatie.

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

- het uitdragen van het woord van God door het houden van bijeenkomsten.

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.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Financiële baten en lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te 
rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de 
voorraden.

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.
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