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Stichting Evangelische Zending Brazilië 

B A L A N S   P E R  3 1  D E C E M B E R  2 0 21 

ACTIEF (in hele euro’s)  31-12-2021  31-12-2020 
  -----------------  ----------------- 
 
  
VLOTTENDE ACTIVA 
 
 

Vorderingen 3.508 3.508 

Liquide middelen 26.183 47.592 

 
  --------------  ---------------- 
  29.691  51.100 

  =========  ======= 
 

PASSIEF  (in hele euro’s)  31-12-2021  31-12-2020
  ----------------  ---------------- 

RESERVES 
Continuïteitsreserve 23.000  23.000 
Bestemmingsreserve  4.885   27.072 
 ---------------  ---------------- 
  27.885  50.072 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Nog door te betalen bedragen 228  228 
Overige schulden en overlopende activa 1.578  800 
  
 ---------------  ---------------- 
  1.806  1.028 
 
  ---------------  ---------------- 
  29.691  51.100 
  ==========  ========= 
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Stichting Evangelische Zending Brazilië 

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2021  

(in hele euro’s) 
  2021  2020 
  ---------------  ---------------- 
BATEN 
 
Ontvangen giften en bijdragen  315.960  325.159 
Overige ontvangsten  5.148  3.608 
  ---------------  ---------------- 
  321.108  328.767 
LASTEN 
Betalingen t.b.v. Brazilië 329.057  306.759 
Fondsenwerving en voorlichting 9.605  7.695 
Algemene kosten 4.633  3.920 
 ---------------  ---------------- 
SOM DER LASTEN  343.295  318.374 
  ---------------  ---------------- 
SALDO VAN BATEN EN LASTEN  -22.187  10.393 
  =========  ========= 
 
     
     
BESTEMMING SALDO 
 
Toevoeging/onttrekking aan: 
Continuïteitsreserve  0  0 
Bestemmingsreserve    -22.187  10.393 
  ---------------  --------------- 
  -22.187  10.393 
  =========  ========= 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Stichting Evangelische Zending Brazilië, statutair gevestigd te Stadskanaal, heeft ten doel: 
1.de verkondiging van het Koninkrijk Gods en de prediking van het Evangelie van Jezus Christus 
2.de sociale, maatschappelijke en eventueel medische hulpverlening aan hen die bereikt werden en 
waar dit gewenst en mogelijk is. 
Als werkterrein ziet de Stichting in de eerste plaats het land Brazilië, doch zij kan eventueel ook 
werkzaam zijn in andere landen. 
De Stichting is opgericht op 2 juli 1973 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41014047. De statuten van de Stichting zijn voor de laatste keer gewijzigd op 13 juli 1988. 

 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 
Algemeen 
Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 
Reserves 
Het bestuur kan zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen hierover beschikken voor 
het doel waarvoor de stichting is opgericht. 

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 
Als resultaat is bepaald, het verschil tussen baten en lasten over de periode waarop zij betrekking 
hebben, tenzij anders is vermeld. 

Baten 
Onder baten worden verstaan de in de verslagperiode ontvangen giften en bijdragen en bij overige 
ontvangsten de baten die op de verslagperiode betrekking hebben. 
 
Lasten 
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 

PERSONEEL 
 
In 2021 had de Stichting Evangelische Zending Brazilië geen personen in dienst. 
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VLOTTENDE ACTIVA 
 
  31-12-2021 31-12-2020 
  ---------------- ---------------- 
Vorderingen 
Van derden te ontvangen bedragen  3.508 3.508 
  ========= ========= 
 
Liquide middelen 
ING zakelijke rekening  1.142 12.760 
ABN Amro bestuurrekening  23.956 32.898 
ABN Amro deposito  388 388 
Kasgeld  697 1.546 
  ---------------- ---------------- 
  26.183 47.592 
  ========= ========= 

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 23.000 23.000 
Toevoeging/onttrekking 0 0 
 ---------------- ---------------- 
Stand per 31-12 23.000 23.000 
 ========= ========= 
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. 
In 2020 waren deze kosten € 11.615, in 2021 € 14.238. Door de coronaepidemie konden veel  
promotie- en propaganda- activiteiten niet doorgaan waardoor deze kosten lager waren. 
Het bestuur heeft besloten om de omvang van de continuïteitsreserve per 31 december 2020  
en per 31 december 2021 te handhaven op € 23.000.  
 
Bestemmingsreserve 
Stand per 01-01 27.072 16.679 
Toevoeging/onttrekking -22.187 10.393 
 ---------------- ---------------- 
Stand per 31-12 4.885 27.072 
 ========= ========= 
De bestemmingsreserve is het deel van de reserves dat is afgezonderd  
voor financiering van activiteiten en projecten in Brazilië. 
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  31-12-2021 31-12-2020 
  ---------------- ---------------- 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Nog door te betalen bedragen 
Aan derden door te betalen bedragen 228 228 
 ========= ========= 
 

Overige schulden en overlopende passiva 
Algemene kosten 1.578 800 
 ========= ========= 
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Een nadere specificatie van de vermelde posten kan als volgt worden weergegeven. 
 
 2021 2020 
 ---------------- ---------------- 

BATEN 

Ontvangen giften en bijdragen 
   
Giften en bijdragen particulieren 168.352 185.984 
Giften en bijdragen van andere organisaties zonder winststreven 147.608 139.175 
 --------------- ---------------- 
  315.960 325.159 
  ========= ========= 

Overige ontvangsten 
   
Overige ontvangsten incl. rente 5.148 3.608 
  ======== ========= 
 
LASTEN 
 
 2021 2020 
 -------------- ---------------- 
 
Betalingen t.b.v. Brazilië 
Betalingen aan IEMP te Brazilië 315.000 292.000 
Overige betalingen 14.057 14.759 
 -------------- -------------- 
 329.057 306.759 
 ========= ========= 
   
Fondsenwerving en voorlichting 
Kosten drukwerk, porti en propaganda 9.605 7.695 
Reis- en verblijfkosten promotie 0 0 
 ------------- --------------- 
 9.605 7.695 
 ======== ========= 

Algemene kosten 
Bankkosten 1.831 1.834 
Contributie EZA 578 578 
Overige algemene kosten 2.224 1.508 
 ------------- ---------------- 
 4.633 3.920 
  ======== ========= 
 
 
 
 
 
 


