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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
en de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Kerkmeesteren van de Waalse Hervormde Gemeente Amsterdam heeft als doel: 
- verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de 
gemeente (Kerk), met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 
De jaarrekening is gebaseerd op door de organisatie gekozen waarderingsgrondslagen, welke 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en de passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is vermeld. De opbrengsten 
en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Materiële vaste activa 
De gebouwen worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
De Kerkgebouwen zijn pro memorie opgenomen onder de materiële vaste activa. 
 
Financiële vaste activa 
De grootboekinschrijving wordt gewaardeerd tegen actuele waarde in euro. 
Koersresultaten op effecten worden direct ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten 
gebracht. 
 
Voorzieningen 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor 
groot onderhoud gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren. De toevoeging 
aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de 
periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 
 
Resultaatbepaling 
Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
Giften en bijdragen worden op het moment van betaling dan wel ontvangst ten laste dan wel ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Gebruik van schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het Bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.  


