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STICHTING WAY OF GRACE – CAPELLE AAN DEN IJSSEL
I BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na bestemming voordelig saldo 2020)

31 december 2020
€

31 december 2019
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

-

-

Liquide middelen

518

-

TOTAAL

518

-

318

-

200

-

-

-

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva

TOTAAL
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STICHTING WAY OF GRACE – CAPELLE AAN DEN IJSSEL
II STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
€

Inkomende giften, donaties, subsidies
Uitgaande schenkingen

-/-

2019
€

800
-

-/-

-

Baten

800

-

Diverse lasten

406

-

Lasten

406

-

Saldo baten en lasten

394

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

Voordelig saldo

-/-

76

318

-/-

-

-

4

III GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Aard der stichtingsactiviteiten
1. De stichting heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen als
bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a sub b
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en wel met name door:
het verkondigen – aan alle mensen die zich binnen ons bereik bevinden – van de blijde
boodschap die God ons door de dood en opstanding van Jezus Christus bekend heeft
gemaakt, te weten: dat alle mensen tot zonen van God zijn aangenomen en dat zij door de
onvoorwaardelijke liefde en genade van God te omarmen, als zodanig openbaar mogen
worden, met als uiteindelijke doel dat de schepping bevrijd zal worden van de dienstbaarheid
aan de vergankelijkheid;
en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het houden van samenkomsten;
b. prediking van het evangelie van Jezus Christus;
c. jeugd- en kinderwerk;
d. het houden van bijbelstudiekringen en bijbelscholen;
e. het houden van gebedskringen en gebedsscholen;
f. het geven van godsdienstonderwijs;
g. het verlenen van pastorale zorg;
h. het verzorgen evangelie programma’s op de media;
i. het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar
stellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel
kunnen bijdragen.
3. De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk
[artikel 1a sub a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994].

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale
waarde; waardering van vorderingen geschiedt voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Voor zover luidend in vreemde valuta worden de
bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Alle genoemde bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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IV TOELICHTING OP DE BALANS

31 december 2020
€

31 december 2019
€

Vorderingen
-

-

-

-

518

-

Stand per 1 januari
Bij: voordelig saldo

318

-

Stand 31 december

318

-

200

-

Liquide middelen
Bank rekening-courant

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Deze post muteerde als volgt:

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Nog te betalen administratiekosten

