
Rapport inzake jaarrekening 2020

Life Builders

te Hoorn

Amersfoort, 18 februari 2021



Aan het bestuur van:

Life Builders

Dampten 16

1624 NR Hoorn

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw kerkgenootschap.

1. Opdrachtbevestiging

Inleiding

Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaarverslag over het boekjaar 2020 van Life Builders te hoorn

samengesteld. 

Verantwoordelijkheid bestuur

Onze werkzaamheden bij het samenstellen van deze jaarrekening bestaan uit het opstellen van financiële 

informatie gebaseerd op gegevens aangeleverd door het bestuur van het kerkgenootschap. De verantwoor-

delijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust

bij het bestuur van het kerkgenootschap.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

Wij hebben de samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

Standaard 4410 " Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde

werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samen-

vatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat

deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een

accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

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

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
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1. BALANS per 31 december 

(na resultaatbestemming)

2020 2019

€ €

ACTIVA

Materiële vaste activa

Inrichting 0 0

Apparatuur 0 0

0 0

Kortlopende vorderingen

en vooruit betaalde kosten (overlopende activa)

Overige vorderingen en vooruit betaalde kosten 9.298 11.366

9.298 11.366

Liquide middelen 21.607 316

Totaal activa 30.905 11.682

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves 8.193 -4.900

8.193 -4.900

Kortlopende schulden en nog te betalen kosten 

(overlopende passiva)

Overige schulden en nog te betalen kosten 22.712 16.581

22.712 16.581

Totaal Passiva 30.905 11.682
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2020 2019

€ €

BATEN

Opbrengsten 158.790 128.131

158.790 128.131

LASTEN

Personeelskosten 32.658 27.162

Kosten leiding en bestuur 3.672 16.235

Huisvestingskosten 89.971 74.943

Exploitatiekosten 15.018 22.491

Activiteiten en projecten 4.709 7.536

Algemene kosten 9.081 12.857

Totaal lasten 155.109 161.222

Saldo 3.682 -33.091

Financiële baten en lasten -451 -632

Bijzondere baten en lasten 9.862 0

Totaal 13.093 -33.723
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4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

Materiële vaste activa

Liquide middelen

Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva

Reservering Burundi

De reservering Burundi op de balans is het saldo van ontvangen giften

nog te betalen aan Burundi. Het saldo wordt betaald in 2021.

Grondslagen van resultaatbepaling

Batig saldo

Baten

Overige lasten

Financiële baten en lasten

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

betrekking hebben. 

De rentebaten- en lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden 

betaalde interest.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het 

voorgaande jaar niet gewijzigd. Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers van vorig jaar 

aangepast.

De activiteiten van kerkgenootschap Life Builders bestaan uit het voeren van een 

kerkgenootschap.

Vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde 

verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Voor zover niet anders vermeld is staan 

deze ter vrije beschikking.

Het batig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, 

uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; 

baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Onder baten wordt verstaan ontvangen giften en de van derden ontvangen bedragen voor de 

in het boekjaar verrichte diensten.
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