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Financieel verslag over het boekjaar 2018
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Bestuursverslag
Algemeen
Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam
Stichting Henk van Zon Ministries
Statutaire zetel
Zwolle
Rechtsvorm
Stichting
De stichting heeft ten doel: het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus, het (anderszins)
helpen van mensen in hun geloofsopbouw- en vorming en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
De stichting tracht haar daar onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van spreekbeurten en/
of lezingen, de (overige) verkonding van Gods Woord, het instandhouden van een website en het
(doen) produceren en/of het verkopen van televisieproducties, publicaties en andere
informatiedragers.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Bestuurder

C.W. Pruis
E.H. van Zon-Brinkhuis
R. van der Maaten

Zwolle, .... - .... - ........
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Jaarrekening

Stichting Henk van Zon Ministries
Zwolle

Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

Activa
31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

Vlottende activa
Voorraden
Handelsgoederen

826

826

Liquide middelen
Kas
Rekening-courant bank

Concept 18-11-19

1.280
2.877
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438
3.705
4.157

4.143

4.983

4.969

Stichting Henk van Zon Ministries
Zwolle

Passiva
31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

Stichtingsvermogen
Overige reserves

3.451

3.472

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Concept 18-11-19

436

580

349

166

747

751
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1.532

1.497

4.983

4.969
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Staat van baten en lasten over 2018
2018

Baten
Inkomsten
Kostprijs van de omzet

2017

20.865
7.006

Saldo
Lasten
Overige bedrijfskosten

18.961
6.814
13.859

12.147

13.779

11.661

80

486

-101

-102

Saldo baten en lasten

-21

384

Dotatie aan overige reserves:
Saldo baten en lasten

-21

384

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
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Kasstroomoverzicht 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018
€

2017
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

80

486

35

445

115

931

-101

-102

Kasstroom uit operationele activiteiten

14

829

Mutatie geldmiddelen

14

829

Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen en
aflossingsverplichtingen)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Betaald wegens rentelasten en soortgelijke
kosten
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Identificatiegegevens
Naam
Rechtsvorm
Statutaire zetel
Nummer Kamer van Koophandel

Stichting Henk van Zon Ministries
Stichting
Zwolle
05082727

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn van de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties
zonder winststreven"
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de
verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun
huidige staat te brengen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Inkomsten
Onder inkomsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden
aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.
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