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St. Aan alle volken
Hellenbeekstraat 96
8081 HZ ELBURG
Oudehaske, 30 juni 2016
Geacht bestuur,
Opdracht
Hiermede brengen wij rapport uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende
de jaarrekening over het boekjaar 2015.
Alle in deze rapportage vermelde bedragen luiden in euro's.
Algemeen
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van St. Aan alle volken te Elburg samengesteld.
De jaarrekening is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij u.
Aard en activiteiten van de stichting
Het doel van de onderneming bestaat uit het steunen en bevorderen van evangelisatiewerk in Afrika.
Bestuur
Het bestuur bestond in het jaar 2015 uit de volgende leden:
- de heer H. Wijnholds
- de heer G.W. Meijnen
- de heer J.T. van de Graaf
Ondertekening
Hiermede vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van een nadere
toelichting zijn wij steeds bereid.
Met vriendelijke groet,

Paul Meijer
RMS Administratie & Advies
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving. Voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het
resultaat zijn fiscale waarderingsgrondslagen toegepast.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Aan alle Volken, gevestigd te Elburg, bestaan voornamelijk uit:
- Het bevorderen en steunen van evangelisatiewerk
De statutaire zetel is in 't Harde.
Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of de vervaardigingskosten,
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de
vorderingen.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op
investeringen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Balans per 31 december 2015
Activa
Per 31 december 2015
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
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Per 31 december 2014
€

6.641

4.072

592
420.059

189
168.915

427.292

173.176
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2.1 Balans per 31 december 2015
Passiva
Per 31 december 2015
€
Reserves
Transitoria
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Per 31 december 2014
€

416.540
10.752

161.786
11.390

427.292

173.176
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Exploitatierekening 2015
Per 31 december 2015
€
Ontvangen giften
Besteed aan doelstellingen

Per 31 december 2014
€

900.754
622.640

Resteert
Beheerskosten
Subtotaal
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Buitengewone baten en lasten
Exploitatieresultaat

742.677
680.834
278.114

61.843

19.100

16.853

259.014

44.990

4.259

3.520

254.755

41.470

-

-

254.755

41.470

De stichting keert geen beloningen of andere vacatiegelden uit aan bestuurders.

Ondertekening stichtingsbestuur
Namens het bestuur van 'Stichting Aan Alle Volken',

J.T. van de Graaf
Voorzitter

G.W. Meijnen
Secretaris penningmeester
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