
International Christian Fellowship (ICF) Leiden

te Leiden

Publicatiestukken 2017

De publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening. 

KvK: 50175319



ICF Leiden | Publicatiestukken 2016   

INHOUD Pagina

Publicatiestukken

Balans per 31 december 2017 3

Algemene grondslagen voor de jaarrekening 4

Toelichting op de balans 6

 Pagina 2 van 6



ICF Leiden | Publicatiestukken 2016   

BEPERKTE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 26,812           9,063             

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 10,603           4,034             

Liquide middelen 1 48,570           48,647           

Totaal activazijde 85,985           61,744           

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 2

Overige reserves 50,557         52,076           

REACH Projects reserve 14,377         2,848             

64,934           54,924           

KORTLOPENDE SCHULDEN 3 21,051           6,820             

Totaal passivazijde 85,985           61,744           

31-12-2017 31-12-2016
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International Christian Fellowship (ICF)

Leiden

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 

Algemeen 

Het kerkgenootschap International Christian Fellowship (ICF) Leiden is gevestigd 

aan de Galjoenwal 14 te Leiden.  Vandaar uit worden de voornaamste activiteiten verricht.

International Christian Fellowship Leiden is opgericht op 31 mei 2010.

Grondslagen BW2 Titel 9 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Nederlandse grondslagen zoals vastgelegd in Titel 9 

van Boek 2, BW. 

Het kerkgenootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van het

deskundigenonderzoek op grond van artikel 396, lid 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

In de balans en de toelichting hierop zijn beperkingen opgenomen gebaseerd op Artikel 396

Titel 9 van Boek 2 BW.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten 

worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten 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. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiele vaste activa 

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van over

deze waarde berekende afschrijvingen welke zijn gebaseerd op de verwachte economische

levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een

voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele

beoordeling van de openstaande vorderingen. 

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Leiden

Eigen vermogen

Het vermogen van ICF heeft een bijzonder karakter. International Christian Fellowship Leiden

is gehouden dit vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling

waartoe zij in het leven is geroepen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen

moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van 

de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop

zij betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. In de balans

wordt rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen, die in een andere

periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Lasten worden  verantwoord als deze

voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Dit betekent dat geen 

rechtstreekse mutaties in het vermogen plaatsvinden, behalve bij stelselwijziging, herstel van 

fundamentele fouten en herwaardering.

Afschrijvingen 

Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van de

geschatte Ievensduren van de betreffende activa. 

Bij de vervoermiddelen wordt rekening gehouden met een restwaarde. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende

rente-opbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen gelden.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1  LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het kerkgenootschap.

2 EIGEN VERMOGEN

(in euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Overige reserves

Stand per 1 januari 52,076           41,761           

Uit resultaatverdeling 1,519-             10,315           

Stand per 31 december 50,557           52,076           

REACH Projects reserve

Stand per 1 januari 2,848             -                     

Uit resultaatverdeling 11,529           2,848             

Stand per 31 december 14,377           2,848             

De REACH Projects reserve heeft als specifiek doel het ondersteunen van alle door ICF Leiden aangewezen

REACH projecten en kan worden aangewend t.b.v. alle activiteiten m.b.t. deze REACH projecten.

3  KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Overige informatie

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2017 waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2016: 0).
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