
JAARREKENING 20..

ACTIVA 31-12-20.. 31-12-20..
€ €

VASTE ACTIVA 

I. Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen -                          -                          

Machines en installaties -                          -                          

Andere vaste bedrijfsmiddelen (Inventaris) -                          -                          

-                         -                         A

II. Financiële vaste activa

Beleggingen

Obligaties -                          -                          

Aandelen -                          -                          

Overige effecten -                          -                          

Liquiditeiten -                          -                          

Belastingen

Latente belastingvorderingen -                          -                          

-                         -                         B

VLOTTENDE ACTIVA 

III. Voorraden

-                          -                          C

IV. Vorderingen 

Debiteuren -                          -                          

Rentevordering beleggingen -                          -                          

Belastingen en premies sociale verzekeringen -                          -                          

Overige vorderingen en overlopende activa -                          -                          

-                         -                         D

V. Liquide Middelen

Saldotegoed bij de banken -                          -                          

Kas -                          -                          

-                         -                         E

TOTAAL ACTIVA -                         -                         A t/m E

PASSIVA

VI. Eigen vermogen

Algemene reserve t/m vorig boekjaar -                          -                          

   Resultaat boekjaar/onverdeelde winst -                          -                          

   Herwaarderingsreserve -                          -                          

-                         -                         F

VII. Voorzieningen. (Reservering)

  Voorziening latente belastingverplichtingen -                          -                          

  Voorziening pensioenen -                          -                          

  Voorziening uitvaartverplichtingen -                          -                          

  Overige voorzieningen -                          -                          

-                         -                         G

VIII. Langlopende schulden

  Schulden aan kredietinstellingen -                          -                          

  Overige langlopende schulden -                          -                          

 -                         -                         H

IX. Kortlopende schulden en overlopende passiva

  Crediteuren -                          -                          

  Belastingen en premies sociale verzekeringen -                          -                          

  Overige schulden en overlopende passiva -                          -                          

-                         -                         I

TOTAAL PASSIVA -                         -                         F t/m I

Balans

Naam vereniging

LOGO met secretariaatsgegevens vereniging



JAARREKENING 20..

31-12-20.. 31-12-20..
€ €

BATEN 

I. Contributie eigen rekening

Bruto contributie: pakket/sommenverzekering -                         -                         

                          aanvullende verzekering -                         -                         

Inkopen/Inleggeld -                         -                         

-                        -                        

II. Effecten en Liquiditeiten. 

Directe beleggingsopbrengsten -                         -                         

Liquiditeiten -                         -                         

Indirecte beleggingsopbrengsten -                         -                         

Kosten belegde middelen -                         -                         
-                        -                        

III. Overig

Exploitatie gebouwen en terreinen -                         -                         

Overige opbrengsten -                         -                         
-                        -                        

TOTAAL BATEN -                        -                        A

LASTEN 

IV. LASTEN

Lonen en salarissen -                         -                         

Sociale lasten -                         -                         

Pensioenlasten -                         -                         

Beheerskosten -                         -                         

Bestuurskosten -                         -                         

Afschrijvingen -                         -                         

Exploitatie gebouwen en terreinen -                         -                         

Overige kosten -                         -                         

Financiële baten en Lasten -                         -                         

Subtotaal Lasten -                         -                         

Uitvaartkosten inclusief aanvullende verzekering -                         -                         

Toevoeging/vrijval voorziening te verrichten uitvaarten -                         -                         

TOTAAL LASTEN -                         -                         B

Winst vóór belastingen -                         -                         A-B

Financiële baten en lasten -                         -                         C

    Belasting (latentie) -                         -                         D

NETTO RESULTAAT -                        -                        A-B-C-D

Winst & Verliesrekening

Naam vereniging

LOGO met secretariaatsgegevens vereniging

Netto resultaat zonder financieringsplan -314.000Netto resultaat met financieringsplan 67.000-------------Verschil Invloed van het herstelplan 381.000Gevolgen voor solvabiliteit Zonder plan Met planEigen vermogen per 1 januari 2008 198.000 198.000Vrijval wettelijke reserve -98.000 -98.000Resultaat 2008 -314.000 67.000-------------- -------------Stand per 31 december 2008 Solvabiliteit -214.000 167.000Gevolgen voor de dekkingsgraadBeurswaarde beleggingen 1.938.000 1.938.000Uitvaartvoorziening 20% verhoging. 2.266.000 1.781.000Dekkingsgraad 86% 109%



JAARREKENING 20..

Begroting Cijfers Begroting
31-12-20.. 31-12-20.. 31-12-20..

€ € €

BATEN 

I. Contributie eigen rekening

Bruto contributie:pakket/sommenverzekering -                         -                         -                         

                         aanvullende verzekering -                         -                         -                         

Inkopen/Inleggeld -                         -                         -                         

-                        -                        -                        

II. Effecten en Liquiditeiten. 

Directe beleggingsopbrengsten -                         -                         -                         

Liquiditeiten -                         -                         -                         

Indirecte beleggingsopbrengsten -                         -                         -                         

Kosten belegde middelen -                         -                         -                         

-                        -                        -                        

III. Overig

Exploitatie gebouwen en terreinen -                         -                         -                         

Overige opbrengsten -                         -                         -                         

-                        -                        -                        

TOTAAL BATEN -                        -                        -                        A

LASTEN 

III. LASTEN

Lonen en salarissen -                         -                         -                         

Sociale lasten -                         -                         -                         

Pensioenlasten -                         -                         -                         

Beheerskosten -                         -                         -                         

Bestuurskosten -                         -                         -                         

Afschrijvingen -                         -                         -                         

Exploitatie gebouwen en terreinen -                         -                         -                         

Overige kosten -                         -                         -                         

Financiële baten en Lasten -                         -                         -                         

Subtotaal Lasten -                         -                         -                         

Uitvaartkosten inclusief aanvullende verzekering -                         -                         -                         

Toevoeging/vrijval voorziening te verrichten uitvaarten -                         -                         -                         

TOTAAL LASTEN -                         -                         -                         B

Winst vóór dotatie en belastingen -                         -                         -                         A-B

Financiële baten en lasten -                         -                         -                         C

    Belasting (latentie) -                         -                         -                         D

NETTO RESULTAAT -                        -                        -                        A-B-C-D

Bij de berekening van de technische voorziening m.b.t. de uitvaartverzekering(pakketten) is conform  jaar …. met ..% kosten

rekening gehouden. M.b.t. de aanvullende verzekering wordt zowel commercieel als fiscaal rekening

gehouden met een kostenpercentage van ..%

LOGO met secretariaatsgegevens vereniging

Naam vereniging

BEGROTING

Netto resultaat zonder financieringsplan -314.000Netto resultaat met financieringsplan 67.000-------------Verschil Invloed van het herstelplan 381.000Gevolgen voor solvabiliteit Zonder plan Met planEigen vermogen per 1 januari 2008 198.000 198.000Vrijval wettelijke reserve -98.000 -98.000Resultaat 2008 -314.000 67.000-------------- -------------Stand per 31 december 2008 Solvabiliteit -214.000 167.000Gevolgen voor de dekkingsgraadBeurswaarde beleggingen 1.938.000 1.938.000Uitvaartvoorziening 20% verhoging. 2.266.000 1.781.000Dekkingsgraad 86% 109%



Overzicht kengetallen

31-12-20.. 31-12-20..

Voorzieningspercentage 

Totaal verzekerd kapitaal              A -                   -                    

Uitvaartvoorziening                      B -                   -                    

Voorzieningspercentage           B/A #DEEL/0! #DEEL/0!

Dekkingspercentage uitvaartvoorziening

Benodigd vermogen           B -                   -                    

Aanwezig vermogen           D -                   -                    

Dekkingspercentage           D/B #DEEL/0! #DEEL/0!

Minimaal vereist dekkingspercentage 105% 105%



31-12-20.. 31-12-20.. 31-12-20..

-                  -                  -                  

-                  -                  -                  

#DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

-                  -                  -                  

-                  -                  -                  

#DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

105% 105% 105%



JAARREKENING 20..

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

I. Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen

Machines en installaties

Andere vaste bedrijfsmiddelen (Inventaris) Waarde overige inventaris. Bv wagenpark. Afschrijving 5 jaar. Kantoorinventaris. Afschrijving 5 jaar.  Afschrijving computerapparatuur. Commercieel 3 jaar. Fiscaal 5 jaar. Computerapparatuur mag ook commercieel en fiscaal 5 jaar.

II. Financiële vaste activa

Beleggingen

Obligaties Commerciële beurswaarde per 31-12 van betreffend boekjaar. Mag ook op basis van historische kosten (aanschafwaarde). Bij aanschafwaarde geen effect voor VPB want er wordt geen beurswaarde gehanteerd.

Aandelen Commerciële beurswaarde per 31-12 van betreffend boekjaar.

Overige effecten Commerciële beurswaarde per 31-12 van betreffend boekjaar. Dit zijn b.v. beleggingsfondsen.

Liquiditeiten Waarde per 31-12 van betreffend boekjaar. Dit zijn meestal de spaar- en hiermee te vergelijken rekeningen.

Belastingen

Latente belastingvorderingen Boeking die betrekking heeft op tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale boekwaarden van balansposten of compensabele verliezen. Komt vaak voor bij beleggingen als men de commerciële beurswaarde hanteert. Compensabele verliezen zijn tot 9 jaar terug te verrekenen.

VLOTTENDE ACTIVA 

III. Voorraden Waarde van uitvaartkisten per 31-12 van betreffend boekjaar. De kist en alles wat direct hieraan is verbonden. Drukwerk. Rouwbrieven, kaarten, enveloppen, aannameblocs. 

IV. Vorderingen 

Debiteuren Dit kunnen b.v. uitvaartkosten zijn die nog te vorderen zijn van de leden zgn. "meerkosten" maar ook de vorderingen op leden van contributie.

Rentevordering beleggingen Bij spaarrekeningen is dat nog niet bijgeschreven rente. Per 31-12 is er bij obligaties nog rente te vorderen tot de volgende coupondatum.

Belastingen en premies sociale verzekeringen De per 31-12 van betreffend boekjaar nog te vorderen van belastingen en sociale premies. Dit kan zijn. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en loonheffing.

Overige vorderingen en overlopende activa Alle overige vorderingen. Dat zijn b.v. vooruitbetaalde posten die betrekking hebben op boekjaar X (bv 2016) en gefactureerd of betaald zijn in boekjaar Y (bv 2015). Overweging  neem alleen bedragen hoger dan € 500 op.

V. Liquide Middelen

Saldotegoed bij de banken Waarde per 31-12 van betreffend boekjaar. De diverse rekeningcourant rekeningen bij de bank.

Kas Saldo in kas per 31-12 van betreffend boekjaar.

TOTAAL ACTIVA

LOGO met secretariaatsgegevens vereniging

Naam vereniging

Balans

Waarde van alle gebouwen en terreinen van de vereniging incl. afschrijvingen. Afschrijving gebouwen meestal 30 jaar. Dit kan dus ook de aula zijn.

Waarde van alle machines, apparatuur en installaties incl. afschrijvingen. Machines afhankelijk van soort 10 jaar. Installaties afhankelijk van soort meestal 10 jaar. Bv koelinstallatie.



PASSIVA

VI. Eigen vermogen

Algemene reserves t/m vorig boekjaar Opgebouwde eigen vermogen (kapitaal) tot en met vorig boekjaar. Het totaal eigen vermogen vorig boekjaar minus het bedrag van de herwaarderingsreserve vormt de beginstand algemene reserve huidig boekjaar.

   Resultaat boekjaar/onverdeelde winst De behaalde nettowinst of nettoverlies in het huidige boekjaar.

   Herwaarderingsreserve. Niet gerealiseerde herwaarderingen. Komt niet voor bij waardering tegen historische kosten. Boeking die betrekking heeft op tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale boekwaarden. Als men beleggingen tegen commerciële waarde gebruikt.

VII. Voorzieningen. (Reservering)

  Voorziening latente belastingverplichtingen  Boeking die betrekking heeft op tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale boekwaarden van balansposten. 

  Voorziening pensioenen Reservering voor bv toekomstige pensioenverplichtingen aan het personeel/bestuur.

  Voorziening uitvaartverplichtingen Actuariële waarde zoals vermeld in het actuarieel rapport. 

  Voorziening overig Reservering voor toekomstig "groot onderhoud" van b.v. de gebouwen.

VIII. Kortlopende schulden en overlopende passiva Schuld niet langer dan 1 jaar.

  Crediteuren Schulden per 31-12 aan (toe)leveranciers waarvan al een factuur is ontvangen. Bv Drukker, kistenleverancier.

  Belastingen en premies sociale verzekeringen De per 31-12 verschuldigde belasting en premies sociale verzekeringen.

  Overige schulden en overlopende passiva Per 31-12 nog te betalen kosten waarvan nog geen factuur is ontvangen. Bv accountant, actuaris, bankkosten (4e kw).De zgn. "Memoriaalposten". 

IX. Langlopende schulden Schuld langer dan 1 jaar.

  Schulden aan kredietinstellingen Bv hypotheekschulden vanwege lening op grond en gebouwen.

  Overige langlopende schulden Langlopende schulden - meestal bij banken - zijnde een niet hypotheekschuld.

 

TOTAAL PASSIVA



JAARREKENING 20..

BATEN 

I. Contributie eigen rekening

Bruto contributie:pakket/sommenverzekering Opgelegde contributie van de leden in betreffend boekjaar over (basis)pakket. Dit zijn dus de ontvangen en nog te ontvangen contributie. 

                         aanvullende verzekering Opgelegde contributie van de leden in betreffend boekjaar als zij voor eigen rekening aanvullende verzekeringen voeren. Dit zijn dus de ontvangen en nog te ontvangen contributie.

Inkopen/Inleggeld Ingelegde gelden anders dan jaarlijkse contributie

II. Effecten. Overig

Directe beleggingsopbrengsten Ontvangen coupons, dividend. Dus ook de nog opgelopen rente per 31-12 van obligaties. 

Liquiditeiten Ontvangen rente op de diverse spaarrekeningen en de per 31-12 nog te ontvangen rente van diverse spaarrekeningen.

Indirecte beleggingsopbrengsten Hier dienen de gerealiseerde(bij verkoop) en ongerealiseerde (bij waardering tegen commerciële waarde) koersresultaten te worden verantwoord.

Kosten belegde middelen Kosten provisie en bewaarloon. Andere termen zijn Fee. Benaming kan per Financiele instelling anders zijn. Hier moet men een negatief bedrag ingeven.

III. Overig

Exploitatie gebouwen en terreinen Alle opbrengsten die betrekking hebben op gebouwen en terreinen.

Overige opbrengsten Kan van alles zijn. Meestal laag bedrag. Bv gift.

TOTAAL BATEN

LOGO met secretariaatsgegevens vereniging

Naam vereniging

Winst & Verliesrekening



LASTEN 

IV. LASTEN

Lonen en salarissen Lonen en salarissen personeel.

Sociale lasten Wettelijke kosten verband houdend met de lonen en salarissen van het personeel.

Pensioenlasten Kosten voor pensioenverplichtingen  verband houdend met de lonen en salarissen van het personeel.

Beheerskosten Bv Accountants-, actuaris-, porto-, telefoon-, vergader-, kantoor-, verzekeringen, abonnements- en contributies, ledenvergadering, automatiserings-, opleidingskosten.

Bestuurskosten Vergoedingen aan bestuur.

Afschrijvingen Alle afschrijvingen over de benoemde posten in de balans bij materiele vaste activa. Bij veel afschrijvingen is er meestal een aparte afschrijvingsstaat.

Exploitatie gebouwen en terreinen Alle kosten excl. afschrijvingen die betrekking hebben op gebouwen en terreinen.

Overige kosten Kan van alles zijn. Meestal laag bedrag. Bv sponsoring 

   Financiële baten en Lasten Aan banken betaalde of ontvangen rente en soortgelijke lasten (bv bankkosten, provisie). Mag niet te maken hebben met kosten van effecten. Dat zijn beleggingskosten.

Subtotaal Lasten

Uitvaartkosten inclusief aanvullende verzekering Alle uitvaartkosten die direct of indirect drukken op de uitvaart. Dit is de pakketwaarde of bij sommenverzekering de verzekerde som.

Toevoeging/vrijval voorziening te verrichten uitvaarten Verschil tussen actuariële voorziening vorig boekjaar en huidig boekjaar.

Resultaat technische rekening natura-uitvaartverzekering

TOTAAL LASTEN

   Winst vóór belastingen

    Belasting (latentie) Belastinglast (VPB)  over het huidige boekjaar en de mutatie in de voorziening/vordering latente belastingen.

NETTO RESULTAAT

Bij de berekening van de technische voorziening m.b.t. de pakketverzekering is conform  jaar …. met ..% kosten

rekening gehouden. M.b.t. de aanvullende verzekering wordt zowel commercieel als fiscaal rekening

gehouden met een kostenpercentage van ..%

Netto resultaat zonder financieringsplan -314.000Netto resultaat met financieringsplan 67.000-------------Verschil Invloed van het herstelplan 381.000Gevolgen voor solvabiliteit Zonder plan Met planEigen vermogen per 1 januari 2008 198.000 198.000Vrijval wettelijke reserve -98.000 -98.000Resultaat 2008 -314.000 67.000-------------- -------------Stand per 31 december 2008 Solvabiliteit -214.000 167.000Gevolgen voor de dekkingsgraadBeurswaarde beleggingen 1.938.000 1.938.000Uitvaartvoorziening 20% verhoging. 2.266.000 1.781.000Dekkingsgraad 86% 109%



JAARREKENING 20..

Voorzieningspercentage 

Totaal verzekerd kapitaal Dit bedrag is te vinden in de actuariële verslaggeving.

Uitvaartvoorziening Zie bedrag bij Balans "Voorziening uitvaartverplichtingen".

Dekkingspercentage uitvaartvoorziening

Benodigd vermogen Voorziening uitvaartverplichtingen. Zie bedrag bij Balans "Voorziening uitvaartverplichtingen".

LOGO met secretariaatsgegevens vereniging

Naam vereniging

Kengetallen


