
               Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap

               Dreef 54

               4875 AC  ETTEN-LEUR

               Jaarrekening 2021



               Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap

               Dreef 54

               4875 AC  ETTEN-LEUR

               Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Rapport

1.1 Samenstellingsverklaring 2

1.2 Algemeen 3

1.3 Fiscale positie 4

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2021 5

2.2 Staat van baten en lasten 2021 6

2.3 Toelichting op de jaarrekening 7

2.4 Toelichting op de balans 9

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 11

 - 1 -



               Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap

               Dreef 54

               4875 AC  ETTEN-LEUR

Referentie: 1001/JCA/rap                Rijsbergen, 5 september 2022

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Hoogachtend,

Jochems Cijfers & Advies

J.J.C. Jochems

Lid van het Register Belastingadviseurs

Opdracht

Verantwoordelijkheid, juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens

Verantwoordelijkheid van de samensteller

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste

grondslagen beoordeeld op basis van de door het bestuur verstrekte gegevens. De aard van deze

werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich mee dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid

van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming

met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie

(het Register Belastingadviseurs).

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 samengesteld van Stichting Ichthus 

Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en

verliesrekening over 2021 met de toelichting.

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door het

bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de

juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het

bestuur.

Bevestiging



Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- R. de Jong, secretaris

- W. Kok, voorzitter

- M.M. van Dartel, penningmeester

Het bestuur wordt gevoerd door:

Blijkens de akte d.d. 24 januari 1990 werd Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap per genoemde

datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41105274.

Het doel van de stichting is het verkondigen van het heil, dat wil zeggen: het evangelie van Jezus Christus

in de volle Bijbelse zin van het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen.
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

1.3  Fiscale positie

Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur is niet belastingplichtig voor de

vennootschapsbelasting.
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 270.909 276.165

270.909 276.165

Financiële vaste activa [2]

Overige vorderingen 1.867 0

1.867 0

Vlottende activa

Liquide middelen [3] 64.044 57.097

Totaal activazijde 336.820 333.262

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [4]

Overige reserves 86.939 83.381

86.939 83.381

Langlopende schulden [5]

Schulden aan kredietinstellingen 249.106 249.106

249.106 249.106

Kortlopende schulden [6]

Overlopende passiva 775 775

775 775

Totaal passivazijde 336.820 333.262

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 september 2022

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 september 2022

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.2  Staat van baten en lasten 2021

€ € € €

Baten [7] 88.546 93.940

Inkopen [8] 2.135 4.932

Mutatie voorraad 0 1.000

Inkopen totaal [8] 2.135 5.932

Bruto resultaat 86.411 88.008

Personeelskosten [9] 30.858 30.858

Afschrijvingen materiële vaste activa [10] 5.256 5.256

Huisvestingskosten [11] 18.843 16.314

Verkoopkosten [12] 8.150 8.026

Algemene kosten [13] 13.284 6.462

Som der lasten 76.391 66.916

Exploitatieresultaat 10.020 21.092

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3 2

Rentelasten en soortgelijke kosten [14] -6.463 -6.553

Som der financiële baten en lasten -6.460 -6.551

Resultaat 3.560 14.541

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 september 2022

2021 2020
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

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.

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk

geachte voorzieningen.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum

worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere

waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Op gebouwen in eigen gebruik wordt tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven. Op andere gebouwen

(zijnde gebouwen ter belegging) wordt tot de WOZ-waarde afgeschreven.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten

worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen

voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong

vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

De activiteiten van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap, statutair gevestigd te Etten-Leur, bestaan

voornamelijk uit:

- het verkondigen van het heil, dat wil zeggen: het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zijn van

het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen.

Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap, statutair gevestigd te Etten-Leur is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41105274.
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

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. 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van

toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen en andere materiële vaste activa. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen waarin deze voorzienbaar zijn.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

€

Aanschafwaarde 346.798

Cumulatieve afschrijvingen -70.633

Boekwaarde per 1 januari 276.165

Afschrijvingen -5.256

Mutaties 2021 -5.256

Aanschafwaarde 346.798

Cumulatieve afschrijvingen -75.889

Boekwaarde per 31 december 270.909

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2,5 - 20 %

Financiële vaste activa  [2]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen

Lening u/g Helena Matamba 805 0

Lening u/g Albertina Matamba 1.062 0

1.867 0

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen  [3]

Rabobank rekening-courant 37.638 30.455

Rabobank spaarrekening 26.237 26.235

Kas collecten 169 407

64.044 57.097

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [4]

2021 2020

€ €

Reserves

Stand per 1 januari 83.379 68.970

Resultaatbestemming 3.560 14.541

Mutatie af 0 -130

Stand per 31 december 86.939 83.381

LANGLOPENDE SCHULDEN  [5]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen 249.106 249.106

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Hypothecaire leningen

Rabobank Hypotheek 249.106 249.106

KORTLOPENDE SCHULDEN  [6]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Algemene kosten 775 775

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt

€ 249.106.

Het rentepercentage bedraagt 2,35 %, vast tot en met 31 oktober 2023, aflossingsvrij. Als zekerheid is

gesteld hypotheek op de onroerende zaken gelegen aan de Dreef 52-54 te Etten-Leur.
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Netto-omzet  [7]

Collecten 15.971 18.291

Giften 70.895 72.769

Huuropbrengsten en overige ontvangsten 1.680 2.880

88.546 93.940

Inkoopwaarde van de omzet  [8]

Catering 2.135 4.932

Personeelskosten  [9]

Vergoeding voorganger 30.858 30.858

Afschrijvingen materiële vaste activa  [10]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 5.256 5.256

Huisvestingskosten  [11]

Onderhoud 5.869 6.481

Energie en water 8.724 6.119

Verzekering 2.655 2.633

Vaste lasten 1.595 1.081

18.843 16.314

Diverse projecten  [12]

Ondersteuningen 8.150 8.026
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Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Algemene kosten  [13]

Administratiekosten 837 885

Kantoorbenodigdheden 0 546

Communicatiekosten 436 426

Porti 120 91

Geluid en muziek 6.777 576

Bloemen 102 83

Abonnementen en contributies 206 96

Kinder-, tiener- en jeugdwerk 11 41

Kosten diensten 1.190 358

Overige activiteiten 0 30

Onkostenvergoeding gastsprekers 2.655 3.130

Overige algemene kosten 950 200

13.284 6.462

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [14]

Rente Rabobank hypotheek 5.935 5.952

Bankkosten en provisie 528 601

6.463 6.553

Etten-Leur, 5 september 2022

Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap

W. Kok, voorzitter M.M. van Dartel, penningmeester

R. de Jong, secretaris
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