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ACCOUNTANTSRAPPORT 
 



 

 

 

Aan het bestuur van  
Victory Outreach Kerk Rotterdam 
Mijnsherenplein 9 
3081 CN  Rotterdam 
     
 
Hilversum, 10 november 2022  
 
Geacht bestuur,  

 Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Victory Outreach Kerk Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis 
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en 
de staat van baten en lasten over 2021 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 in 
overeenstemming met de in de toelichting op de jaarrekening uiteengezette grondslagen voor 
financiële verslaggeving die in lijn zijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die vallen onder 
Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Victory Outreach Kerk Rotterdam. Wij 
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
  
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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
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Resultaten 

Ontwikkeling resultaat 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 57.453, tegenover € 51.958 over 2020. Ter 
analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 

  2021 2020 

  € € 

Baten 390.921 320.328 

Som der exploitatiebaten 390.921 320.328 

Pastoraat en medewerkers 
    

Lonen en salarissen 82.354 46.080 
Sociale lasten 14.467 15.184 
Andere personeelskosten 7.977 4.672 
      

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
    

Afschrijvingen materiële vaste activa 20.155 18.588 
      

Overige lasten 
    

Lasten kerkdiensten en activiteiten 18.865 11.899 
Huisvestingskosten 87.654 73.373 
Reis- en verblijfkosten 25.391 35.351 
Kosten beheer en administratie 14.952 17.629 
Interne opbouw 1.393 1.802 
Externe opbouw 57.596 40.363 
      

Som der exploitatielasten 330.804 264.941 

Exploitatieresultaat 60.117 55.387 

Financiële baten en lasten -2.664 -3.429 

Resultaat 57.453 51.958 
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Financiële positie 

Ontwikkeling werkkapitaal 

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw kerk gemaakt. Opgemerkt 
dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de 
waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar 
gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed. 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn 
    

Eigen vermogen 956.078 898.625 
Langlopende schulden 291.000 327.000 
 

1.247.078 1.225.625 

Vastgelegd op lange termijn 
    

Materiële vaste activa 1.308.381 1.323.761 
 

1.308.381 1.323.761 

Werkkapitaal -61.303 -98.136 

Opbouw werkkapitaal 

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder 
werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. 
De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de kerk. 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Vorderingen 13.722 10.788 
Liquide middelen 24.475 7.717 

Vlottende activa 38.197 18.505 

Af: kortlopende schulden 99.500 116.641 

Werkkapitaal -61.303 -98.136 
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Balans per 31 december 2021 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa (1)   1.308.381   1.323.761 

Vlottende activa 
        

Vorderingen (2) 
        

Overige vorderingen 8.196   8.605   
Overlopende activa 5.526   2.183   

    13.722   10.788 

Liquide middelen (3)   24.475   7.717 
     

Totaal 
  

1.346.578 
  

1.342.266 
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Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen (4) 
        

Overige reserves 949.078   891.755   
Bestemmingsreserve project 
Kinderfaciliteiten 

-   6.870   

Bestemmingsreserve project Electra 7.000   -   
 

  956.078   898.625 

Langlopende schulden (5)   291.000   327.000 

Kortlopende schulden (6) 
        

Schulden aan banken 36.000   36.000   
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

1.138   5.414   

Lening o/g 11.825   11.825   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

20.303   32.359   

Overige schulden 25.885   27.429   
Overlopende passiva 4.349   3.614   

    99.500   116.641 

Totaal 
  

1.346.578 
  

1.342.266 
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Staat van baten en lasten over 2021 

  2021 2020 

  € € 

Baten 390.921 320.328 

Som der exploitatiebaten (7) 390.921 320.328 

Pastoraat en medewerkers (8) 
    

Lonen en salarissen 82.354 46.080 
Sociale lasten 14.467 15.184 
Andere personeelskosten 7.977 4.672 
      

Afschrijvingen en waardeverminderingen (9) 
    

Afschrijvingen materiële vaste activa 20.155 18.588 
      

Overige lasten (10) 
    

Lasten kerkdiensten en activiteiten 18.865 11.899 
Huisvestingskosten 87.654 73.373 
Reis- en verblijfkosten 25.391 35.351 
Kosten beheer en administratie 14.952 17.629 
Interne opbouw 1.393 1.802 
Externe opbouw 57.596 40.363 
      

Som der exploitatielasten 330.804 264.941 

Exploitatieresultaat 60.117 55.387 

Financiële baten en lasten (11) 
    

Rentelasten en soortgelijke kosten -2.664 -3.429 

Resultaat 57.453 51.958 

Resultaatbestemming     
Overige reserves 50.453 51.958 
Bestemmingsreserve project Electra 7.000 - 

Bestemd resultaat 57.453 51.958 
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Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Victory Outreach Kerk Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan 
voornamelijk uit het evangeliseren en het maken van discipelen onder de meest gekwetsten van deze 
wereld met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. 

Locatie feitelijke activiteiten 
Victory Outreach Kerk Rotterdam is feitelijk gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 24448711. 

Groepsverhoudingen 
De jaarrekening van Victory Outreach Kerk Rotterdam bevat tevens de financiële gegevens van Stichting 
Victory Home, als (zelfstandig) onderdeel van de kerk. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is 
bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. Deze zijn in lijn met de 
vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. 

Presentatiewijziging 
Met ingang van dit boekjaar worden door het bestuur bestemde reserveringen voor specifieke 
doeleinden niet langer als voorziening of als reservering onder de kortlopende schulden opgenomen 
maar als bestemmingsreserve geclassificeerd. Tevens is een aantal rubriceringen in de staat van baten 
en lasten aangepast. De in de jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig 
aangepast. Het eigen vermogen ultimo 2020 is hierdoor met € 6.870 positief beïnvloed. 

Grondslagen voor waardering activa 

Materiële vaste activa 
De 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. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de 
totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Eigen vermogen 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van Victory Outreach Kerk Rotterdam binnen haar 
doelstellingen. Door het bestuur kunnen bestemmingsreserves worden aangehouden voor aanwending 
aan een specifiek doel. 

Langlopende schulden 
Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 
Onder baten worden verstaan de in het verslagjaar ontvangen offers, giften en donaties en de  
opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde producten en diensten. 

Personeelskosten 
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

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

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.  
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Toelichting op balans 

Materiële vaste activa (1) 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Gebouwen en -terreinen 1.282.236 1.294.891 
Apparatuur 8.942 10.739 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 17.203 18.131 

Totaal 1.308.381 1.323.761 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  
Gebouwen 

en -terreinen Apparatuur 

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen Totaal 

  € € € € 

Boekwaarde 1 januari 2021 
        

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.768.433 48.910 31.630 1.848.973 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

-473.542 -38.171 -13.499 -525.212 

 
1.294.891 10.739 18.131 1.323.761 

Mutaties 2021 
        

Investeringen - 981 3.794 4.775 
Afschrijvingen -12.655 -2.778 -4.722 -20.155 
 

-12.655 -1.797 -928 -15.380 

Boekwaarde 31 december 2021 
        

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.768.433 49.891 35.424 1.853.748 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

-486.197 -40.949 -18.221 -545.367 

 
1.282.236 8.942 17.203 1.308.381 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) - 20,0 20,0   
Afschrijvingspercentage van - - -   
Afschrijvingspercentage tot 10,0 - -   

Als zekerheid gesteld voor schulden 
Materiële vaste activa met boekwaarde van € 1.282.236 zijn als zekerheid gesteld voor hypothecaire 
schulden. 
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Vorderingen (2) 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overige vorderingen 8.196 8.605 
Overlopende activa 5.526 2.183 

Totaal 13.722 10.788 

Liquide middelen (3) 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Banktegoeden 19.343 5.110 
Kasmiddelen 5.132 2.607 

Totaal 24.475 7.717 
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Eigen vermogen (4) 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overige reserves 949.078 891.755 
Bestemmingsreserve project Kinderfaciliteiten - 6.870 
Bestemmingsreserve project Electra 7.000 - 

Totaal 956.078 898.625 

Overige reserves 2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 891.755 839.797 
Toevoegingen via baten en lasten 50.453 51.958 
 

942.208 891.755 

Overboeking vrijval niet aangewend deel bestemmingsreserve 6.870 - 

Stand 31 december 949.078 891.755 

Bestemmingsreserve project Kinderfaciliteiten 2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 6.870 6.870 
Overboeking vrijval niet aangewend deel bestemmingsreserve  -6.870 - 

Stand 31 december - 6.870 

Bestemmingsreserve project Electra 2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari - - 
Toevoegingen via baten en lasten 7.000 - 
 

7.000 - 

Stand 31 december 7.000 - 

 

  



 

 18  Samenstellingsverklaring afgegeven 

Langlopende schulden (5) 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Schulden aan banken 
    

Lening Rabobank 3532.928.817 291.000 327.000 
      

Totaal 291.000 327.000 

Toelichting 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de 
hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Langlopende schuld 
Looptijd < 1 
jaar 

Tussen 1 en 
5 jaar 

Looptijd > 5 
jaar Toelichting rente 

Lening Rabobank 3532.928.817 36.000 144.000 147.000 3-maands Euribor 
tarief met een 
opslag van 1,3% per 
jaar 

Verstrekte zekerheden 
Voor een lening tot een bedrag per balansdatum groot € 327.000 is een deel van de onroerende zaken 
met een boekwaarde van € 1.282.236 hypothecair verbonden. 

Schulden aan banken - Lening Rabobank 3532.928.817 

  2021 2020 

  € € 

Hoofdsom begin boekjaar 363.000 399.000 
Aflossing -36.000 -36.000 

Hoofdsom einde boekjaar 327.000 363.000 

Aflossingsverplichting komend boekjaar -36.000 -36.000 

Stand 31 december 291.000 327.000 



 

 19  Samenstellingsverklaring afgegeven 

Kortlopende schulden (6) 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Schulden aan banken 
    

Lening Rabobank 3532.928.817 (kortlopend) 36.000 36.000 
      

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.138 5.414 

Lening o/g 
    

Lening United We Can 11.825 11.825 
      

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
    

Loonheffing- en premieschulden 20.303 32.359 

Overige schulden 
    

Netto-lonen 17.677 26.484 
Afrekening ontvangen voorschot NOW-3 7.806 - 
Overige schulden 402 945 

  25.885 27.429 

Overlopende passiva 
    

Reservering vakantiegeld 3.559 3.614 
Reservering accountantskosten 790 - 

  4.349 3.614 

Totaal 99.500 116.641 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge (7) 

  2021 2020 

  € € 

Baten 
    

Kerkleden en bezoekers 180.203 168.630 
Huurinkomsten 119.227 105.152 
Evenementen en verkopen 74.563 33.659 
Donaties en giften 9.109 10.607 
Overige baten 7.819 2.280 

Som der exploitatiebaten 390.921 320.328 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 390.921 320.328 

Pastoraat en medewerkers (8) 

  2021 2020 

  € € 

Lonen en salarissen 82.354 46.080 
Sociale lasten 14.467 15.184 

Andere personeelskosten 
    

Vrijwilligersvergoedingen 6.050 4.304 
Pastorale onkosten 1.027 218 
Gastsprekers 900 150 

  7.977 4.672 

Totaal 104.798 65.936 

Toelichting 
In 2020 is een bedrag van € 37.568 aan vrijval van de reservering vakantiegeld over de periode 2015 
t/m 2019 begrepen in de post 'Lonen en salarissen'. 

Tegemoetkoming NOW-regeling 
Victory Outreach Kerk Rotterdam heeft in het boekjaar gebruik gemaakt van de derde tijdelijke 
noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In het verslagjaar is voor totaal 
€ 7.802 als voorschot ontvangen en onder de kortlopende schulden opgenomen omdat de omzetdaling 
in de meetperiode onvoldoende is om voor de regeling in aanmerking te komen. 
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Afschrijvingen en waardeverminderingen (9) 

  2021 2020 

  € € 

Afschrijving op materiële vaste activa 20.155 18.588 

Totaal 20.155 18.588 
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Overige lasten (10) 

  2021 2020 

  € € 

Lasten kerkdiensten en activiteiten 
    

Kosten muziek/media 17.306 9.357 
Catering 1.282 1.206 
Overig 277 1.336 

  18.865 11.899 

Huisvestingskosten 
    

Energiekosten 28.211 36.213 
Onderhoud en reparatie 34.525 15.641 
Verzekering 11.468 8.943 
Gemeentelijke belastingen 6.741 8.026 
Alarmering en beveiliging 2.682 3.170 
Taxatie gebouwen 2.304 - 
Overig 1.723 1.380 

  87.654 73.373 

Reis- en verblijfkosten 
    

Autokosten 25.391 29.276 
Reiskosten - 6.075 

  25.391 35.351 

Kosten beheer en administratie 
    

Kantoorbenodigdheden 3.242 3.533 
Telefoon en internet 2.682 3.707 
Rente en kosten belastingdienst 2.507 2.544 
Bankkosten 2.163 2.347 
Accountants- en administratiekosten 1.752 3.135 
Verzekeringen 1.189 939 
Porti 1.089 1.150 
Overig 328 274 

  14.952 17.629 

Interne opbouw 
    

Opleiding 1.281 1.771 
Bedieningsonkosten 112 31 

  1.393 1.802 
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Externe opbouw     
Evenementen 33.421 12.932 
Bijdragen Home 19.953 23.771 
Donaties en giften 4.222 3.660 

  57.596 40.363 

Totaal 205.851 180.417 

Financiële baten en lasten (11) 

  2021 2020 

  € € 

Rentelasten banken 
    

Rente hypothecaire lening Rabobank 3532.928.817 -2.664 -3.429 
      

Financiële baten en lasten (saldo) -2.664 -3.429 
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Overige toelichtingen 

Werknemers 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Victory Outreach Kerk Rotterdam 
bedroeg: 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2021 2020 

  fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 2,0 2,0 

Ondertekening 

Rotterdam, 10 november 2022 

Naam Handtekening 
  

 J.N. Mendeszoon 
  
  

 

D.A.B. Wattimena 
  
  

 

 

 
 


