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BALANS PER 31 DECEMBER 2019, NA RESULTAATBESTEMMING

31 december 2019 31 december 2018
€ €

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen 10.458                         58.948                         
Liquide middelen 2.335.377                   2.362.129                   
Activa afdelingen/ voormalig gewest 2.193.431                   2.272.911                   

TOTAAL ACTIVA 4.539.266                   4.693.988                   

P A S S I V A

RESERVES EN FONDSEN

RESERVES
Algemene reserve 1.944.308                   1.950.206                   
Bestemmingsreserves 288.730                       295.993                       
Bestemmingsfondsen 65.268                         73.026                         
Vermogen afdelingen/ voormalig gewest 2.021.343                   2.072.256                   

4.319.649                   4.391.481                   

Voorzieningen -                                    -                                    

Kortlopende schulden en overlopende passiva 219.617                       302.507                       

TOTAAL PASSIVA 4.539.266                   4.693.988                   
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EXPLOITATIEREKENING  2019

Begroot Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

BATEN
Contributie 1.394.997       1.358.978       1.591.266       
Overige baten 9.954               -                        96.206             
Afdelingen/ voormalig gewest 1.648.690       pm 1.691.921       

Som der baten 3.053.641       1.358.978       3.379.393       

LASTEN
Organisatiekosten 51.870             12.705             17.478             
Afdracht en activiteiten 1.359.842       1.358.978       1.800.855       
Afdelingen/ voormalig gewest 1.713.761       pm 1.746.121       

Som der lasten 3.125.473       1.371.683       3.564.454       

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -71.832            -12.705            -185.061         

RESULTAATBESTEMMING

RESERVES
Algemene reserve -5.898              -12.705            -70.256            
Bestemmingsreserves -7.758              -89.996            
Totaal reserves -13.656            -12.705            -160.252         

Bestemmingsfonds -7.263              -20.092            
Totaal bestemmingsfond -7.263              -                        -20.092            

Vermogen afdelingen/ vm. gewest -50.913            -4.717              
Totaal vermogen afdelingen/ vm. gewest -50.913            -                        -4.717              

TOTAAL -71.832            -12.705            -185.061         

Realisatie 
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TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is statutair gevestigd in Zwolle, met KvK nr. 40478111. De 
PCOB stelt zich ten doel de belangen van senioren te behartigen in de meeste ruime zin.

Alle in dit jaarverslag genoemde bedragen zijn in euro's (€).

Schatting
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
de PCOB zich verschillende oordelen en schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn waar nodig slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Verbonden partijen 
Twee bestuursleden vormen het bestuur van de Stichting Steunfonds Protestants Christelijke Ouderen 
Bond. Het vermogen van deze stichting is in 2002 overgedragen aan de vereniging. Op dit moment vinden 
geen activiteiten meer plaats in deze stichting. De stichting wordt alleen aangehouden voor mogelijke 
legaten die gericht zijn aan deze stichting, maar feitelijk bestemd zijn voor de vereniging. 

Afdelingen en voormalig gewest 
De PCOB is één juridische entiteit. De financiële verslaglegging van de vereniging PCOB richt zich dan ook op 
de geldstromen, bezittingen en schulden die zijn vastgelegd van zowel het landelijk bureau van de PCOB als 
de afdelingen en voormalig gewest van de PCOB. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1: 
Organisaties zonder Winststreven. Deze richtlijnen zijn deels in overeenstemming met de uitgangspunten 
van Titel 9 BW 2, echter voorzien in een aantal specifieke elementen die recht doen aan de aard en entiteit 
van de vereniging.

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

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN (VERVOLG)

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's 
voor het einde van het verslagjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

Opbrengsten
De opbrengsten zijn de opbrengsten uit hoofde van contributiebedragen en overige 
bijdragen en baten over het jaar. 

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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