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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.1  Balans per 31 december 2016
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 7.694 9.691

7.694 9.691

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 66 -

Overige vorderingen 2.445 3.088

2.511 3.088

Liquide middelen 301.122 311.660

Totaal activazijde 311.327 324.439

31 december 2016 31 december 2015
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.1  Balans per 31 december 2016
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Kapitaal 308.227 308.227

Kapitaal regio's -23.294 -5.759

284.933       302.468       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 2.556 5.526

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 5.349 3.053

Overige schulden 12.975 11.992

Overlopende passiva 5.514 1.400

26.394 21.971

Totaal passivazijde 311.327 324.439

31 december 2016 31 december 2015

 - 3 -



 

 

GKIN (Landelijk) te Tilburg

1.2  Staat van baten en lasten over 2016

2016 Begroting
 2016

2015

€ € €

Giften en baten uit fondsenwerving 283.022 276.075 274.722

Overige baten 36.875 38.500 34.135

Baten 319.897 314.575 308.857

Inkoopwaarde geleverde producten 10.094 7.825 20.159

Verstrekte subsidies 470 - -

Overige lasten 19.992 18.400 16.157

Activiteitenlasten 30.556 26.225 36.316

Bruto exploitatieresultaat 289.341 288.350 272.541

Lonen en salarissen 200.540 193.673 159.756

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.729 3.790 1.528

Overige personeelskosten 7.541 3.500 6.521

Huisvestingskosten 64.651 64.366 59.963

Activiteitenkosten 22.297 47.719 30.127

Verkoopkosten 1.106 - 1.219

Kantoorkosten 5.604 5.843 6.367

Algemene kosten 2.005 10.714 5.923

Beheerslasten 306.473 329.605 271.404

Exploitatieresultaat -17.132 -41.255 1.137

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.361 1.000 1.657

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.720 -200 -1.721

Som der financiële baten en lasten -359 800 -64

Bijzondere baten 56 - 2.868

Bijzondere lasten -100 - -

Som der bijzondere baten en lasten -44 - 2.868

Resultaat -17.535 -40.455 3.941

Resultaat -17.535 -40.455 3.941

Bestemming resultaat:

Bestemmingsreserve -17.535 -40.455 3.941

-17.535 -40.455 3.941
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Personeelsleden

Schattingen

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Inventaris 20 %

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 4 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 
In het jaar 2015 waren dit 2 werknemers.

De activiteiten van GKIN (Landelijk), statutair gevestigd te Tilburg, bestaan voornamelijk uit:

De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische 
eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting 
wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de 
looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingspercentages:

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 materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 
winststreven'.

- het verkondigen van het Evangelie van Jezus Cristus en het bieden van pastorale zorg in Nederland.
   De doelgroep is in het bijzonder de broeders en zusters uit Indonesie die, na hun komst naar Nederland,
   zich niet in de Nederlandse kerk thuis voelen vanwege verschillen in taal, cultuur en geloofsklimaat.
   De kerkdiensten worden gehouden in 5 regio's, te weten Amstelveen, Rijswijk/Den Haag,
   Schiedam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen en Tilburg. 

GKIN (Landelijk), statutair gevestigd te Tilburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 27345544.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten.
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

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

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.

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.

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.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

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 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.

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

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

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.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Bijzondere baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

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

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op 
investeringen.

De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen 
en van incidentele aard zijn.

De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract 
wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele 
activiteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

Inventaris

€

Aanschafwaarde 11.401

Cumulatieve afschrijvingen -1.710

Boekwaarde per 1 januari 9.691

Investeringen 732

Afschrijvingen -2.729

Mutaties 2016 -1.997

Aanschafwaarde 12.133

Cumulatieve afschrijvingen -4.439

Boekwaarde per 31 december 7.694

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 66 -

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige vorderingen

Nog te ontvangen gelden collectebon 1.270 1.688

Nog te ontvangen kosten landelijk -15 -

Nog te ontvangen MKO via kas regio 1.190 1.400

2.445 3.088
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.4  Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

NL19INGB0002618290 (landelijk) 5.940 7.031

NL23RABO0302301305 (landelijk) 5.622 4.714

NL19INGB0002618290 (landelijk) spaar 88.494 49.716

NL23RABO0302301305 (landelijk) spaar 102.471 102.125

Bank Amstelveen 4.288 24.779

Bank Sliedrecht/Dordrecht 25.211 34.038

Bank Rijswijk/Den Haag 21.299 36.180

Bank Arnhem/Nijmegen 13.482 17.402

Bank Tilburg 28.890 32.552

Kas regio's 2.208 906

Kruisposten 3.217 2.217

301.122 311.660
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2016 2015

€ €

Kapitaal

Stand per 31 december 308.227 308.227

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Kapitaal regio's

Kapitaal regio's -23.294 -5.759

2016 2015

€ €

Kapitaal regio's

Stand per 1 januari -5.759 -9.700

Bestemming resultaat boekjaar -17.535 3.941

Stand per 31 december -23.294 -5.759

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 2.556 5.526

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.349 3.053

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Loonheffing

Loonheffing 5.349 3.053
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.4  Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden

Collecte bonnen 10.777 10.355

Te betalen vakantiegeld 2.198 1.637

12.975 11.992

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende passiva

Overlopende passiva 110 -

Nog te betalen salarissen 3.919 -

Door te betalen MKO 1.485 1.400

5.514 1.400
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 
2016

2015

€ € €

Inkomsten

Collecten 121.201 128.265 119.897

Giften 7.994 2.500 10.805

MKO 151.018 136.500 143.574

Overige giften en baten 2.809 8.810 446

283.022 276.075 274.722

Overige baten

Inkomsten Bazaar 36.875 38.500 34.135

Inkoopwaarde geleverde producten

Kosten CVB 7.738 6.750 13.719

Kosten GKIN nieuws 1.377 1.075 1.675

Inkoopwaarde omzet 979 - 4.765

10.094 7.825 20.159

Verstrekte subsidies

Verstrekte subsidies 470 - -

Overige lasten

Kosten bazaar 19.992 18.400 16.079

Overige lasten - - 78

19.992 18.400 16.157

Lonen en salarissen

Doorberekende salarissen gast predikanten 18.758 28.673 23.929

Doorberekende salarissen vaste predikanten 181.782 165.000 135.827

200.540 193.673 159.756

Gemiddeld aantal werknemers:

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 2.729 3.790 1.528

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding 2.688 - 2.472

Reiskosten overig 887 - 903

Uitzendkrachten 3.966 - 2.475

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - 3.500 -

Overige personeelskosten - - 671

7.541 3.500 6.521

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 4 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 
In het jaar 2015 waren dit 2 werknemers.
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GKIN (Landelijk) te Tilburg  

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 
2016

2015

€ € €

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 62.814 64.366 58.126

Overige huisvestingskosten 1.837 - 1.837

64.651 64.366 59.963

Kosten activiteiten

Kosten activiteiten 22.297 47.719 30.127

Inkomsten genererende uitgaven

Reclame- en advertentiekosten 45 - -

Representatiekosten 1.061 - 1.219

1.106 - 1.219

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 424 4.739 1.950

Drukwerk 2.006 -250 1.225

Softwarepakketten 2.394 504 2.467

Vakliteratuur 155 - -51

Huur opslag 625 850 776

5.604 5.843 6.367

Algemene kosten

Administratiekosten - 750 -

Overige algemene kosten 2.005 9.964 5.923

2.005 10.714 5.923

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 1.361 1.000 1.657

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 1.720 200 1.721

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Bijzondere baten 56 - 2.868

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten 100 - -
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