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Aan het bestuur van
Stichting De Levende Steen Ministries
Ter attentie van R.E. Holder
C. Villeriuslaan 12
3201 KV Spijkenisse
Rotterdam 26 juni 2019
0303/RR/JR/sv
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting De Levende Steen
Ministries te Spijkenisse.
1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting De Levende Steen Ministries te Spijkenisse is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en
de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting De Levende Steen Ministries.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Rotterdam, 26 juni 2019
Hills accountants en adviseurs

R.A. de Raaij
Accountant-Administratieconsulent

R.A. de Raaij
Accountant-Administratieconsulent
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbetering huurpand
Inventarissen
Vervoermiddelen

Financiële vaste activa

1

4.529
590.468
23.777

5.746
762.481
35.906
618.774

804.133

2

329.132

513.540

3

27.971

29.516

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk
Voorraden
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

4

1.632

42

40.019

36.562

5

6

41.651

36.604

42.579

45.322

1.060.107

1.429.115
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Rotterdam,
26 juni 2019

€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Passiva

Eigen kapitaal
Resultaat boekjaar

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

Samenstellingsverklaring afgegeven

904.501
-230.027

796.699
107.803
674.474

904.502

81.079

255.435

7
8

9
10

191.586

150.050

57.006

78.727

11.205

10.033

11
12

44.757

30.368
304.554

269.178

1.060.107

1.429.115
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

€
Baten
Kostprijs overige opbrengsten

13
14

Totaal baten
Overige bedrijfsopbrengsten

15

2.334.797
-110.981

1.932.619

2.223.816

191.571

174.326
2.124.190

16
17

18

477.500

215.121
1.591.387

143.191
1.665.757

Resultaat baten en lasten

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

2017
€

2.398.142

536.455

Totaal lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

€

2.036.568
-103.949

Brutomarge
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Overige bedrijfskosten

2018
€

2.342.963

2.286.448

-218.773

111.694

19

12.158

17.884

-23.412

10
-21.785

20
21

-11.254

-3.891

-230.027

107.803
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de onderneming
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting De Levende Steen Ministries is feitelijk gevestigd op C. Villeriuslaan 12, 3201 KV te
Spijkenisse en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41133624.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de onderneming
Stichting De Levende Steen Gemeente werd opgericht op 3 mei 1993. De doelstelling van de stichting
betreft de verkondiging en verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen
door de Bijbel. Daarbij het lenigen van de geestelijke en stoffelijke noden, het opleiden en trainen van
geestelijke werkers en voorts alles dat het bereiken van het doel bevordert.
De bestuurssamenstelling per 31 december 2018 is als volgt:
- Voorzitter : R.E. Holder
- Vice-voorzitter : K.M. Misiedjan
- Secretaris : W .M. van Noort
- Penningmeester : C. Vingerling
- Lid : mw. E. Beer
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Algemene grondslagen voor verslaggeving
Grondslagen
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het
bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
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maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.
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.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.
Pensioenlasten
Stichting De Levende Steen Ministries heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de
grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook
verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland.
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