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Stichting Evangelische Zending Gemeente van God is de Kracht
Ter attentie van de heer Hensley Luis
Weimansweg 9
3075 MJ  Rotterdam

Rotterdam 16 augustus 2017

Geacht bestuur,

Verslag inzake de jaarstukken over 2014 van Stichting Evangelische Zending Gemeente van God is de
Kracht te Rotterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
vennootschap 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 vennootschap.

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisaties, de
Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en het Register
Belastingadviseurs (RB) uitgevaardigde 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 grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
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ALGEMEEN

Doelstelling stichting

De doelstelling van de Stichting Evangelische Zending Gemeente van God is de Kracht is de
verkondiging van het evangelie.

Beheer

De stichting wordt beheerd door vijf bestuursleden.
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BATEN EN LASTEN 

Bespreking van de resultaten

2014 2013
€ % € %

Schenkingen 141.043 100,0 125.859 100,0

Inkopen - - 840 0,7

Kosten uitbesteed werk 18.152 12,9 10.825 8,6

Personeelskosten 7.757 5,5 6.457 5,1

Huisvestingskosten 44.280 31,4 50.623 40,2

Verkoopkosten 8.076 5,7 - -

Autokosten 24.861 17,6 8.073 6,4

Kantoorkosten 1.992 1,4 1.891 1,5

Algemene kosten 19.821 14,1 26.427 21,0

Totale stichtingslasten 124.939 88,6 105.136 83,5

Nettobaten 16.104 11,4 20.723 16,5

Financiële baten en lasten -366 -0,3 27 -

Batig saldo 15.738 11,1 20.750 16,5
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2014 31-12-2013
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 40.924 69,7 - -
Financiële vaste activa 8.950 15,3 - -
Vorderingen - - 51 0,1
Liquide middelen 8.800 15,0 34.383 99,9

58.674 100,0 34.434 100,0

Passiva

Eigen vermogen 49.298 84,0 33.560 97,5
Aandeel derden in groepsvermogen 874 1,5 874 2,5
Kortlopende schulden 8.502 14,5 - -

58.674 100,0 34.434 100,0

Rotterdam, 15 augustus 2017
Optifisc B.V.

H. Buyk RB

            
H. Buyk RB
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Stichting Evangelische Zending Gemeente van God is de Kracht, Rotterdam

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 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 staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de waardering van activa

Vaste activa

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.

Investeringen vastgoed

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of
waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen
vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd
en daarna tegen actuele (reële) waarde. De invulling hiervan wordt onder meer gebaseerd op
beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe taxateurs.

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
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Stichting Evangelische Zending Gemeente van God is de Kracht, Rotterdam

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. 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
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen voor de waardering van passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen

Het Stichtingsvermogen wordt gevormd door de verschillen tussen de inkomsten en uitgaven uit vorige
jaren vermeerderd met het saldo van het lopend boekjaar, onder voorbehoud van goedkeuring door het
stichtingsbestuur.

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

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 staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

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 financiële verslaggeving

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Schenkingen
Onder schenkingen worden verstaan de door derden geschonken c.q. te schenken bedragen voor de
uitgaven in het verslagjaar.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.

Overige stichtingslasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Rotterdam, 16 augustus 2017

Stichting Evangelische Zending Gemeente van God is de Kracht

H.A. Luis F. Anthony José E. Thormasa
Voorzitter Penningmeester Secretaris

J.M. Berroa Grullon V. Mesidor
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