Stichting Evangelische Zending Brazilië
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIEF (in hele euro’s)

31-12-2019
-----------------

31-12-2018
-----------------

40.807

38.539

-------------40.807
=========

---------------38.539
=======

31-12-2019
----------------

31-12-2018
----------------

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

PASSIEF (in hele euro’s)

RESERVES
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

23.000
16.679
---------------

22.000
15.411
---------------39.679

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog door te betalen bedragen
Overige schulden en overlopende activa

328
800

328
800

---------------

1

37.411

---------------1.128

1.128

--------------40.807
==========

---------------38.539
=========

Stichting Evangelische Zending Brazilië
OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2019
(in hele euro’s)
2019
---------------

2018
----------------

322.849
12.551
--------------335.400

333.280
4.030
---------------337.310

BATEN
Ontvangen giften en bijdragen
Overige ontvangsten
LASTEN
Betalingen t.b.v. Brazilië
Fondsenwerving en voorlichting
Algemene kosten

310.250
17.200
5.682
---------------

SOM DER LASTEN
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

312.653
16.647
5.038
---------------333.132
--------------2.268
=========

334.338
---------------2.972
=========

1.000
1.268
--------------2.268
=========

0
2.972
--------------2.972
=========

BESTEMMING SALDO
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
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TOELICHTING ALGEMEEN
PERSONEEL
In 2019 had de Stichting Evangelische Zending Brazilië geen personen in dienst.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Baten
De baten worden verantwoord in het jaar van de ontvangst.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
ING zakelijke rekening
ABN Amro bestuurrekening
ABN Amro deposito
Kasgeld

31-12-2019
----------------

31-12-2018
----------------

3.938
33.925
388
2.556
---------------40.807
=========

8.773
26.791
388
2.587
---------------38.539
=========

RESERVES
Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2013 een continuïteitsreserve en een
bestemmingsreserve te vormen.
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van de risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van de
continuïteitsreserve per balansdatum is vastgesteld op het totaal van de kosten van fondsenwerving,
voorlichting en algemene kosten van het voorbije jaar, afgerond naar boven op een veelvoud van
duizend euro.
De bestemmingsreserve is het deel van de reserves dat het bestuur heeft afgezonderd voor de
financiering van activiteiten en projecten in Brazilië.
Het verloop van de reserves is als volgt:
Continuïteitsreserve
Stand per 01-01
Toevoeging/onttrekking
Stand per 31-12

22.000
1.000
---------------23.000
=========

22.000
0
---------------22.000
=========

15.411
1.268
---------------16.679
=========

12.439
2.972
---------------15.411
=========

De omvang van de continuïteitsreserve per balansdatum is vastgesteld
op de kosten van fondsenwerving, voorlichting en algemene kosten van
het voorbije jaar, afgerond naar boven op een veelvoud van duizend euro.
Deze kosten waren in 2019 € 22.882. Omvang continuïteitsreserve per
31 december 2019 derhalve € 23.000.
Bestemmingsreserve
Stand per 01-01
Toevoeging/onttrekking
Stand per 31-12
De bestemmingsreserve is het deel van de reserves dat is afgezonderd
voor financiering van activiteiten en projecten in Brazilië.
Het saldo van het “Project Kerkenwerk” is per 31 december 2019 voor een
bedrag van € 6.848 in de bestemmingsreserve opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2019
----------------

31-12-2018
----------------

328
=========

328
=========

800
=========

800
=========

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog door te betalen bedragen
Aan derden door te betalen bedragen

Overige schulden en overlopende passiva
Algemene kosten
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TOELICHTING OP HET OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Een nadere specificatie van de vermelde posten kan als volgt worden weergegeven.
2019
----------------

2018
----------------

BATEN
Ontvangen giften en bijdragen
Giften en bijdragen particulieren
Giften en bijdragen van andere organisaties zonder winststreven

186.008
174.491
136.841
158.789
--------------- ---------------322.849
333.280
========= =========

Overige ontvangsten
Overige ontvangsten incl. rente

12.551
4.030
======== =========

LASTEN

Betalingen t.b.v. Brazilië
Betalingen aan IEMP te Brazilië
Overige betalingen

Fondsenwerving en voorlichting
Kosten drukwerk, porti en propaganda
Reis- en verblijfkosten promotie

Algemene kosten
Bankkosten
Contributie EZA
Overige algemene kosten

2019
--------------

2018
----------------

296.037
14.213
-------------310.250
========

299.000
13.653
---------------312.653
=========

11.190
6.010
------------17.200
========

10.113
6.534
--------------16.647
=========

1.446
1.369
563
563
3.673
3.106
------------- ---------------5.682
5.038
======== =========
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