Stichting 'V4All Nederland'
T.a.v. stichtingsbestuur
Postbus 25
2964 ZG Groot-Ammers

Groot-Ammers, 11 december 2015
Geachte bestuursleden,

ONDERWERP

Jaarrekening 2014
KENMERK

026842
OPSTELLER

J.J. Otten

Wij hebben het genoegen u hierbij het accountantsrapport over het boekjaar
2014 van de stichting aan te bieden.
Ingevolge de gedrags- en beroepsregels delen wij u mee dat de
openbaarmaking van onze samenstellingsverklaring, zoals opgenomen in
bijgaande stukken, slechts is toegestaan overeenkomstig de besproken
verspreidingskring (intern, financiële instellingen en fiscus).
Openbaarmaking aan anderen dan de hiervoor bedoelde verspreidingskring is
slechts toegestaan met onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
Wij zijn van mening hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Uiteraard zijn wij graag bereid tot het geven van nadere toelichting.
Wij adviseren u om de jaarrekening op de laatste bladzijde van de toelichting op
de staat van baten en lasten, voor de bijlagen te ondertekenen.
Tevens hebben wij de schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening bijgevoegd.
Wij verzoeken u deze te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Met vriendelijke groet,
WEA Deltaland

H.M. Boer
Accountant-Administratieconsulent

ACCOUNTANTSRAPPORT
INZAKE
VERSLAGLEGGING
OVER HET JAAR 2014
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ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting 'V4All Nederland'
Postbus 25
2964 ZG Groot-Ammers
Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.
1

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting 'V4All Nederland' te Groot-Ammers
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Groot-Ammers, 11 december 2015
WEA Deltaland

H.M. Boer
Accountant-Administratieconsulent
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2

Algemeen

2.1

Gegevens stichting

De stichting is gevestigd aan de Van Leeuwenhoekweg 3 te Groot-Ammers en werkt onder de naam Stichting
'V4All Nederland' . (statutaire naam Stichting Victory 4 All). De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24332260.
2.2

Organisatie

Bestuursleden:
Voorzitter
Penningmeester

Dhr. C. de Zwart
Dhr. J. Barends

Thuisfrontcommissie:
Dhr. A. van 't Hof
Mevr. H. de Hoop
Dhr. R. Nieuwburg
Mevr. E. Oosterwijk
Mevr. J. de Zwart

2.3

ANBI

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) onder dossiernummer: 52 672.
2.4

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van alle
mogelijke zendingsactiviteiten vanuit Nederland. Speciaal het ondersteunen van Nederlandse zendelingen die in
en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke taak door studie en/of cursus
voorbereiden. Alles in de meest ruime zin des woords.
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3

Resultaat

3.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2014 bedraagt € 6.000 tegenover negatief € 8.000 over 2013. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:
2014
x € 1.000
Ontvangen giften
Uitgaven projecten
Bruto resultaat

2013
% x € 1.000

Verschil
% x € 1.000

256
239

100,0
93,5

226
227

100,0
100,3

30
13

17

6,5

1-

0,3-

17

1
9

0,6
3,3

1
5

0,3
3,0

1
1

10

3,9

6

3,3

2

0,2-

1-

0,2-

Kosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

1-

Diverse baten en lasten

-

-

Resultaat

6

2,4

8-

3,8-

15

JAARREKENING
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1

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 2014
€

31 december 2013

€

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
(1)

Liquide middelen
Rabobank

23.904

23.847

23.904

23.847

23.904

17.847

-

6.000

23.904

23.847

PASSIVA
(2)

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingsvermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden

(3)
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN2014

2014
€

(4)
(5)

Ontvangen giften
Uitgaven projecten

2013

€

€

256.048
239.314

Bruto-omzetresultaat

€

225.713
226.329
16.734

Kosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

(6)
(7)

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

(8)

1.416
8.644

616701
6.643

10.060

7.344

6.674

7.960-

617-

518-

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Diverse baten en lasten

6.057
-

8.478-

Resultaat

6.057

8.478-
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
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.
Doel
De stichting heeft ten doel het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van alle
mogelijke zendingsactiviteiten vanuit Nederland, en speciaal het geestelijk, materieel, financieel en
organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en evangelisten die in en buiten Nederland
werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke taak door studie en/of cursus voorbereiden, alles in de
meest ruime zin des woords.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers in dienst. Er zijn bij de stichting 40 vrijwilligers actief.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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.
Langlopende en kortlopende 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.
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 winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.
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 resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Activa

Vlottende activa
31-12-2014
€

31-12-2013
€

1. Liquide middelen
Rabobank 3618.52.991
Rabobank 3019.28.843

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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16.361
7.543

22.592
1.255

23.904

23.847
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Passiva
2. Stichtingsvermogen
2014

2013

€

€

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

17.847
6.057

26.325
8.478-

Stand per 31 december

23.904

17.847

3. Kortlopende schulden
Overige schulden
Lening ETAK Holding B.V.
Stand per 1 januari
Verstrekte lening
Aflossing

6.000
6.000-

Stand per 31 december

-

6.000
6.000

Deze lening is in 2013 verstrekt t.b.v. projecten algemeen. Er is geen rente berekend en er zijn geen zekerheden
gesteld. In 2014 is de lening geheel afgelost.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2014

2013

€

€

4. Ontvangen giften
Giften algemene projecten
Giften sponsorkids
Giften levensonderhoud fam. Vos
Giften Rainbow School - Wilde Ganzen
Giften Childrens Home/Foster huisjes
Giften tientjespartner V4all
Paalzitten Marc Strotman

116.803
96.008
7.770
31.979
3.463
25

109.246
83.925
9.575
8.270
5.790
3.320
5.587

256.048

225.713

185.250
33.064
21.000
-

184.000
32.500
7.594
2.235

239.314

226.329

5. Uitgaven projecten
Uitgaven victory 4 all foundation Zuid-Afrika
Uitgaven levensonderhoud fam. Vos
Uitgaven Rainbow School - Wilde Ganzen
Uitgaven levensonderhoud diverse vrijwilligers
Uitgaven diverse projecten

De uitgaven aan de victory 4 all foundation in Zuid-Afrika zijn aangesloten met de ontvangsten in Zuid-Afrika.
Deze ontvangsten sluiten aan met de betalingen vanuit Nederland.
Overige kosten
6. Kantoorkosten
Porti
Automatiseringskosten

269
1.147

701

1.416

701

595
800
4.875
520
833
972
49

595
760
5.003
285

8.644

6.643

7. Algemene kosten
Verzekeringen
Kosten verlof Nederland
Ziektekostenverzekering
Jublileumfeest V4All
Dvd en hoesjes evangelische omroep
Tickets voor bespreking
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten
8. Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rek. crt. bank
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Ondertekening van de jaarrekening

Groot-Ammers, 11 december 2015

C. de Zwart

J. Barends
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OVERIGE GEGEVENS
1

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening
door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt
een controleverklaring.
2

Statutaire regeling resultaatbestemming

Op grond van de artikel 10 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van het bestuur.
3

Bestemming van de winst 2014

De bestuur stelt voor om het resultaat over 2014 als volgt te bestemmen:
2014
€

Resultaat

6.057

Toevoeging aan het stichtings vermogen

6.057

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering van het bestuur is dit voorstel reeds in de
jaarrekening verwerkt.
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