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Jaarrekening

Balans per 31 december 2021 ref. 31-12-2021

€

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 2.073

Liquide middelen 2 32.071

Totaal vlottende activa 34.144

Totaal activa 34.144

ref. 31-12-2021
€

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen 3 9.501

Langlopende schulden (meer dan 1 jaar)

Langlopende schulden 4 20.000

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

kortlopende schulden en overlopende passiva 5 4.644

Totaal passiva 34.144
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Jaarrekening

Winst-en verliesrekening over 2021 ref. 2021

€

Opbrengsten:

Omzet 5.777

Inkoopwaarde van de omzet 4.241

Bruto winst 1.536

Kwijtschelding 0

Totale bruto winst 1.536

Bedrijfslasten:

Som van de kosten 6 3.191

Som der bedrijflasten 3.191

Financiële baten en lasten 7 0

Netto resultaat na belastingen -1.655
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Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

                                           Algemeen

Christelijke  boekwinkel 'Royal books' is een ondeel van de Stichting Spelonk van Adullam.

De boekwinkel is gesitueerd in de voorhal van de Banier, en voorziet hoofdzakelijk de gemeenteleden 

van de Pinkstergemeente de Banier

       Grondslagen van waardering

Activa en passiva

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa wordt bij eerste verwerking opgenomen tegen reele waarde. Deze is gelijk aan de

nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen kostprijs. Deze is gelijk aan de

nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en staan ter vrije beschikking van pinkstergemeente

de Banier. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en bestemmingsfondsen

Het eigenvermogen bestaat uit reserves en fondsen. De reserve kan worden aangewend om eventuele 

continuiteit te waarborgen. 

Kort lopende en lang lopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 

meer dan één jaar De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen

worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

         Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslag jaar, 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.

Opbrengsten

Bestaat hoofdzakelijk uit de opbrengsten van de verkoop

Overige opbrengst betreft kwijtschelding

Lasten

Inkoop

Alle door de boekwinkel ingekochte artikelen

Lening

Royal Books heeft de lening die de boekwinkel de Lichtbron had overgenomen, maar omdat blijkt dat de 

boekwinkel Royal Books niet in staat is om deze lening regelmatig af te lossen is besloten dat deze lening

stapsgewijs wordt kwijtgescholden.
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Jaarrekening Toelichting op de balans                                               

             Toelichting op de balans

Voorraad 1-1-2021  vermeerdering 31-12-2021

Boeken etc. 30.050 55 30.105

30.105

1. Vorderingen en overlopende activa 31-12-2021
Vorderingen op debiteuren 219

Vorderingen BTW 1.830

Vooruitbetaalde bedragen 17

Nog te ontvangen bedragen 6

uitgestelde omzet 0

Totaal vorderingen en overlopende activa 2.073

2. Liquidemiddelen 31-12-2021

Vooraad 30.105

Bankrekeningen 1.966

Kassen

Totaal liquidemiddelen 32.071
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Jaarrekening Toelichting op de balans per 31-12-2021

             Toelichting op de balans

Passiva

3. Eigen vermogen

Algemene reserve 31-12-2021
Boekwaarde per 1 januari 1.939

Resultaat 7.561

boekwaarde per 31 december 9.501

Totaal eigen vermogen 9.501

4. Langlopende schulden

verstrekt saldo per  

 1-1-2021 aflossing rentevoet %  saldo per 31-12-2021

Lening 26-4-1995 20.000 0 0 20.000

5. kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2021
Crediteuren 2.597

Kasverschillen 66

Nog te betalen bedragen 1.431

Overloop kruisposten 550

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 4.644
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Jaarrekening Resultatenrekening per 31-12-2021

Toelichting op winst-en verliesrekening

Bedrijfslasten

6. Kosten 2021
Kantoorbenodigdheden 355

Drukwerk 0

Betalingsverkeer 356

Porti 4

Internet kosten 43

Abonnementen Contributie 2.326

Overige algemene kosten 49

Advertentiekosten 59

Totaal  bedrijfslasten 3.191

7.Financiële baten en lasten

2021

Rentebaten: 0

Subtotaal  financiële baten en lasten 0

Kasverschillen

Rentelasten: 0

Subtotaal financiële baten en lasten 0

Totaal financiële baten en lasten 0
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Jaarrekening Goedkeuring

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het oudstenteam heeft de jaarrekening over 2021 vastgesteld en goedgekeurd d.d. …..........................

M.R. van Zuthem G. van der Berg D. van der Valk

Voorzitter Penningmeester Secretaris

S. van Eijck

Oudste Regio's


