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               Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam

                

               Persijnstraat 16

               3021 RV  ROTTERDAM

Referentie: J-2020                Waddinxveen, 6 mei 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte bestuurders,

1.1  Samenstellingsverklaring 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te Rotterdam is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk

R'dam.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM

2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 14.715 10.536

Totaal activazijde 14.715 10.536

ROTTERDAM, 

Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6 mei 2021
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM

2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 14.715 10.536

14.715       10.536       

Totaal passivazijde 14.715 10.536

ROTTERDAM, 

Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6 mei 2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM  

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving 35.479 27.000 25.876

Baten 35.479 27.000 25.876

Verstrekte subsidies 7.900 9.000 11.500

Verstrekte giften 12.500 5.000 -

Activiteitenlasten 20.400 14.000 11.500

Bruto exploitatieresultaat 15.079 13.000 14.376

Huisvestingskosten 7.753 8.160 9.817

Kantoorkosten 1.835 1.550 1.506

Algemene kosten 999 2.100 2.050

Beheerslasten 10.587 11.810 13.373

Exploitatieresultaat 4.492 1.190 1.003

Rentelasten en soortgelijke kosten -313 -350 -400

Som der financiële baten en lasten -313 -350 -400

Resultaat 4.179 840 603

Resultaat 4.179 840 603

Bestemming resultaat:

Overige reserve 4.179 840 603

4.179 840 603

ROTTERDAM, 

Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6 mei 2021
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Schiedamsesingel 220 te Rotterdam.

De activiteiten van Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam, statutair gevestigd te Rotterdam,

bestaan voornamelijk  uit:

- Het verrichten van de religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten van de Kerk.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

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 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. 

Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41135539.
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

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.

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.

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 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.

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

hebben.

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.
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen

ABN Amro, betaalrekening 3.097 2.372

ABN AMRO, spaarrekeningen 700 800

ING Bank, betaalrekening 10.907 7.353

ING Bank, spaarrekening 11 11

14.715 10.536
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2020 2019

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 10.536 9.933

Bestemming resultaat boekjaar 4.179 603

Stand per 31 december 14.715 10.536

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 4.179.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk R'dam te ROTTERDAM

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving

Collecties en bijdragen 11.852 12.000 13.191

Donaties 19.127 10.000 5.225

Specifieke schenkingen 4.500 5.000 7.460

35.479 27.000 25.876

Verstrekte subsidies

Ondersteuning Kerk Den Haag 7.900 9.000 11.500

Verstrekte giften

Verstrekte giften 12.500 5.000 -

Huisvestingskosten

Onderhoud onroerend goed 312 500 830

Gas, water en electra 4.743 5.000 5.886

Vaste lasten onroerend goed 2.021 2.000 2.458

Bewakingskosten 677 660 643

7.753 8.160 9.817

Kantoorkosten

Telecommunicatie 1.151 1.200 1.256

Boeken en overige artikelen 684 350 250

1.835 1.550 1.506

Algemene kosten

Advieskosten - 600 291

Verzekeringen 999 1.500 1.759

999 2.100 2.050

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 313 350 400

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich tot op heden geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.
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