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Stichting Heart to Heart Ministries, Almere

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

2020 2019
€ €

ACTIEF

Vaste activa
Materiële vaste activa 0 0

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 0 0
Liquide middelen 400 2.169

400 2.169

Totaal actief 400 2.169

PASSIEF

Continuïteit reserve -12.780 -11.510

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 13.180 13.679

Totaal passief 400 2.169

Voor akkoord, namens het bestuur:

……………………. ……………… ………………………

datum:
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Stichting Heart to Heart Ministries, Almere

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
( met vergelijkende cijfers over 2019 )

2020 2019
€ €

Opbrengsten
Giften en bijdragen 7.940 12.432
Directe kosten en lasten 4.177 3.105
Bruto-omzetresultaat 3.763 9.327

Overige opbrengsten 0 0

Totaal bedrijfsopbrengsten 3.763 9.327

Kosten
Personeelskosten 0 19.545
Algemene kosten 3.412 1.796
Huisvestingskosten 0 0
Kosten bediening 1.366 0
Afschrijvingen 0 0
Totaal kosten 4.778 21.341

Opbrengsten verminderd met kosten -1.015 -12.014

Rentebaten minus -lasten -255 -247

Resultaat boekjaar (winst) -1.270 -12.261

Voor akkoord, namens het bestuur:

…………………….

datum:
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Stichting Heart to Heart Ministries, Almere

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten,
rekening houdend met het toerekening beginsel met betrekking tot het boekjaar.

De stichting is vanaf einde 2020 een ANBI, algemeen nut beogende instelling.

De activiteiten waren conform het bepaalde in de statuten.

Doelstellingen van de stichting 

De doelstellingen van de stichting zijn:

De stichting heeft ten doel het lokaal en globaal evangeliseren en discipelen 
(volgelingen) maken van Jezus Christus, dit door het organiseren van de nodige 
media, outreaches, workshops, evenementen, onderwijs, boeken, campagnes en 
(inter)nationale reizen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met 
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De visie van de stichting is als volgt:

God wants a heart to heat relationship with everyone. We're going from heart to heart, 
city to city, country to country, continent to continent, to connect God's heart to yours. 
The journey to be formed into the image of Jesus Christ. #hearttoheart.

Balanswaardering

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

Afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale
waarden.

Met aanwijsbare verplichtingen en risico's wordt rekening gehouden in de vorm van 
voorzieningen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de

giften, minus de doorbetaalde giften en de kosten en lasten van het verslagjaar 

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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Stichting Heart to Heart Ministries, Almere

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020 2019
€ €

Liquide middelen

NL09 TRIO 0338 8555 05 300 669
NL43 TRIO 2020 3854 22 100 1.500
Totaal 400 2.169

Vorderingen en overlopende activa

Rekening courant korte termijn 0 0
Overige 0 0
Totaal 0 0

Continuïteit reserve

Saldo per 1 januari -11.510 751
Resultaat boekjaar -1.270 -12.261
Saldo per  31 december -12.780 -11.510

Kortlopende schulden

Rekening courant St. The Journey 8.397 3.808
Nog te betalen netto loon 4.783 7.926
Loonheffing 0 1.945
Totaal 13.180 13.679

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Geen.
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Stichting Heart to Heart Ministries, Almere

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

2020 2019
€ €

Directe kosten en lasten

Giften aan direct gerelateerde bedieningen, en gastsprekers 4.177 3.105
Kosten conferenties en studiedagen, onkosten 0 0

4.177 3.105

Personeelskosten
In 2020 was er geen personeel in dienst van de stichting.

Algemene kosten

Kantoorbehoeften, drukwerk, mailingen, portokosten 0 36
Automatiseringskosten 0 0
Abonnementen, contributies en vakliteratuur 0 0
Accountants-, administratie en advieskosten 12 230
Vrijwilligersvergoedingen 3.400 1.500
Overige 0 30

3.412 1.796

Huisvestingskosten 

Huur 0 0
Overige 0 0

0 0

Kosten reizen en  bediening

Seminars, conferenties 620 0
Representatiekosten 701 0
Reclamekosten 45 0
Reis- en verblijfkosten, gebedsreizen 0 0

1.366 0
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Stichting Heart to Heart Ministries, Almere

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring
Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd, aangezien de stichting
vrijgesteld is van de verplichting tot het laten instellen van de in het BW verplicht gestelde
accountantscontrole van de jaarrekening.

Regeling omtrent de resultaatbestemming
Een positief saldo in enig jaar dient te worden toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij er
gelden dienen te worden gereserveerd voor specifieke doeleinden, welke met de voortgang
van het doel der stichting verband houden.
Een eventueel negatief saldo wordt afgeboekt van de algemene reserves.

Resultaatbestemming

is het resultaat gesaldeerd met aan de continuïteit reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.

Beloningenbeleid
Het bestuur ontvangt voor haar bestuurstaken geen beloningen, alleen een
standaard vrijwilligersvergoeding.

Beleidsplan
Het beleidsplan is gelijk aan hetgeen in de statuten is verwoord. Deze activiteiten vinden en
vonden geheel conform plaats. Een separaat beleidsplan 2020 is nader uitgewerkt.

Bepalingen opheffing stichting
Bij eventuele opheffing der stichting zullen, indien er een batig saldo over is, de middelen
worden gedoneerd aan een andere ANBI stichting, met een gelijksoortige doelstelling.

Het resultaatbestemming 2020 staat ter beschikking van het bestuur, en vooruitlopend hierop
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