4. FINANCIEEL JAARVERSLAG
4.1

Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Toezeggingen door giftgevers
Uitsluitend daadwerkelijk ontvangen giften worden geboekt. Stichting Zending en Gemeente hecht
grote waarde aan het vrijwillige karakter van giften en zal dan ook geen toezeggingen in de vorm van
vorderingen in haar boekhouding opnemen dan wel de nakoming hiervan bewaken.
Leningen
In incidentele gevallen wordt door de stichting een lening aan een zendeling of een zendingsproject
verstrekt. Deze lening betreft altijd een eenmalig doel en dient nooit ter ondersteuning van de
dagelijkse levensbehoeften van een zendeling.
Leningen worden verondersteld voor 100% inbaar te zijn. Er wordt derhalve geen reservering gedaan
voor mogelijk oninbare vorderingen.
Vaste activa
Omdat het werk van de stichting nagenoeg volledig met vrijwilligers wordt gedaan, zijn de
bezittingen van de stichting zeer beperkt (PC en een aantal kantoormachines).
Iedere hiervoor benodigde aanschaf wordt als kosten (en niet als investering) geboekt en verrekend
met het resultaat in het jaar van aanschaf.
Vreemde valuta
De stichting kent geen vorderingen, schulden of verplichtingen in vreemde valuta.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers van afwikkeling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

4.2

Balans per 31 december 2018
2018

ACTIVA
Vaste activa
Liquide middelen
Tussenrekeningen
Totaal activa
PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve zending (geoormerkt)
Bestemmingsreserve
zendelingenconferentie
Bestemmingsreserve noodsituaties
Totaal bestemmingsreserves
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2017

0
555.169
-50
555.119

0
572.886
0
572.886

32.354

26.089

377.764

401.797

45.000
100.000

45.000
100.000
522.764

546.797
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Interne dagboeken
Totaal passiva

4.3

0

0

555.119

572.886

Staat van baten en lasten over 2018
2018

2017

FONDSWERVING
Baten eigen fondswerving
Geoormerkte giften en legaten
Vrij aanwendbare giften en legaten
Totaal baten eigen fondswerving
Kosten eigen fondswerving
Blad
Uitvoeringskosten
Totaal kosten eigen fondswerving

765.770
49.608

760.435
54.909
815.378

25.972
8.939

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)
Beschikbaar uit eigen fondswerving

815.344

28.668
10.095
34.911

38.763

4,3%

4,8%

780.467

776.581

(OVERIGE) VERKRIJGING
Overig
Overige geoormerkte ontvangsten zending
Ontvangen rente
Resultaat overige activiteiten
Totaal overig

7.200
209
0

Totaal beschikbaar voor doelstelling

7.200
882
0
7.409

8.082

787.876

784.662

BESTEDING
Besteed aan doelstelling
Overmakingen zending
781.063
Toevoeging best.reserve zending (geoorm.) -24.033
Kosten zending overig
24.938
Totaal besteed aan doelstelling

Resultaat organisatie

743.269
24.306
3.357
781.968

770.932

5.908

13.731

787.876

784.662

Resultaat organisatie is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen

4.4

Toelichting balans

Bestemmingsreserve zending (geoormerkt)
De bestemmingsreserve zending bestaat uit door giftgevers geoormerkte gelden bestemd voor
zendelingen en/of zendingsprojecten.
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Bestemmingsreserve zendelingenconferentie
Naar aanleiding van de goede ervaringen tijdens zendelingenconferentie in 2014, is in 2016 door het
bestuur besloten in 2019 opnieuw een zendelingenconferentie te organiseren.
Naast de volledige verblijfskosten wordt het grootste deel van de reiskosten van de zendelingen door
de stichting vergoed.
Dankzij de vele extra giften die ten behoeve van de zendelingenconferentie in 2014 zijn ontvangen, is
het mogelijk gebleken de volledige bestemmingsreserve voor de zendelingenconferentie in stand te
houden.
In 2018 is reeds voor ca. € 20.000,- aan reiskosten t.b.v. de zendelingenconferentie in 2019 vergoed.
Hier tegenover staat dat in 2018 reeds voor ca. € 12.000,- aan extra giften t.b.v. de
zendelingenconferentie is ontvangen. Het bestuur heeft daarom besloten in 2018 de
bestemmingsreserve t.b.v. de zendelingenconferentie ongemoeid te laten.
Bestemmingsreserve noodsituaties
De bestemmingsreserve noodsituaties bestaat uit de door het bestuur vastgestelde aan te houden
reserve voor het geval zich een noodsituatie voordoet (natuurramp, repatriëring, etc.), de in een
bepaalde periode ontvangen giften niet toereikend zijn, etc. Deze is ten laste gebracht van het vrij
besteedbare vermogen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er staan per balansdatum geen verplichtingen uit die niet uit de balans blijken.

4.5

Toelichting staat van baten en lasten

Geoormerkte en vrij aanwendbare giften en legaten
Over nalatenschappen te betalen successierechten zijn voldaan door de betreffende testamentair
executeur. Deze zijn dan ook verder niet van invloed op de staat van baten en lasten.
Resultaat rente
In afwachting van de definitieve besteding kan het saldo van bepaalde bestemmingen hoog zijn.
Zending en Gemeente ontvangt jaarlijks mede over deze saldi rente. De door Zending en Gemeente
ontvangen rente wordt waar mogelijk en zinvol naar rato aan deze bestemmingen toegekend.
De in 2018 ontvangen rente was dermate laag dat geen (her)verdeling heeft plaatsgevonden.
Over verstrekte leningen wordt geen rente berekend.
Resultaat reizen bestuur en overige zending
Reiskosten in verband met het bezoeken van zendelingen. Het is mogelijk dat het betreffende
bestuurslid hieraan zelf een bijdrage levert in de vorm van een gift.

4.6

Verhouding kosten en opbrengsten

De kosten van eigen fondswerving in 2018 bedroegen € 34.911, terwijl de baten uit eigen
fondswerving € 815.378 waren. De kosten zijn hiermee iets afgenomen, terwijl de baten nagenoeg
gelijk zijn gebleven.
Het percentage kosten komt uit op 4,3%. In 2017 was dit percentage 4,8%.
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4.7

Analyse ontwikkeling kosten en opbrengsten

Ten opzichte van 2017 zijn de opbrengsten voor ‘Giften algemeen’ (Vrij aanwendbare giften en
legaten) met ca. 10% afgenomen. Meerjarig blijken deze opbrengsten het ene jaar iets toe en dan
weer iets af te nemen.
In ‘Kosten zending overig’ zijn in 2018 reeds uitgaven ter grootte van ca. € 20.000 ten behoeve van
de zendelingenconferentie in 2019 opgenomen. Hier staan extra geoormerkte giften van ca. € 12.000
t.b.v. de zendelingenconferentie tegenover.
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