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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa
t.a.v. het bestuur
Vlak 2
3311 AT DORDRECHT
Referentie: 80861/2014
Betreft:
jaarrapport 2014
Dordrecht, 2 oktober 2015
Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het jaarrapport 2014 van de
stichting.
De balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 2014 en de toelichting, welke tezamen
het jaarrapport 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa te Dordrecht is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2014 en de winst- en verliesrekening over 2014 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichtingen 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 Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o
YEP!africa.
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.
Accountancydiensten Waaijers B.V.

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.

kamerlingh onnesweg 16
3316 gl dordrecht
postbus 8068
3301 cb dordrecht
tel 078 750 17 39
fax 078 750 17 44
info@waaijersaccountancy.nl
www.waaijersaccountancy.nl
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 21 mei 2008 werd de Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa per
genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24437077.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten
als volgt omschreven:
- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding
van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
Bestuur
Het bestuur bestond einde 2014 uit:
- P.C. Engelsman
- J.W. Weehuizen
- S. Kokee
- G. Witpen
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1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2014

2013

€

%

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat

50.960
56
50.904

100,0%
0,1%
99,9%

181.767
108.225
73.542

100,0%
59,5%
40,5%

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Promotiekosten
Vervoerskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Verblijfkosten teamdagen
Som der bedrijfskosten

-142
-77
146
29.269
2.186
15.219
185
1.161
2.258
50.205

-0,3%
-0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
57,4%
4,3%
29,9%
0,4%
2,3%
4,4%
98,5%

6.310
1.808
1.314
5.587
4.191
9.112
12.277
21.717
14.281
6.515
2.692
85.804

3,5%
1,0%
0,7%
3,1%
2,3%
5,0%
6,8%
11,9%
7,9%
3,6%
1,5%
47,3%

699

1,4%

-12.262

-6,8%

-217
-217

-0,4%
-0,4%

-454
-454

-0,2%
-0,2%

482

1,0%

-12.716

-7,0%

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

€

%

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Accountancydiensten Waaijers B.V.

W.C. Waaijers AA
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2.1 Jaarverslag bestuur
Algemeen
De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten
als volgt omschreven:
- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding
van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
Het bestuur bestond einde 2014 uit:
- P.C. Engelsman
- J.W. Weehuizen
- S. Kokee
- G. Witpen
Jaarverslag stichting Yep (Youth EmPowerment) gevestgigd te Dordrecht
Het was weer een bijzonder jaar 2014. Een jaar vol met nieuwe activiteiten ondanks de beperkte middelen
waarover wij beschikken.
Training Empowerment & Ondernemerschap
In het Empowerment learning Centre hebben 54 jongeren hun certificaat gehaald om als kleine
ondernemer te kunnen starten. Het totaal aantal jongeren dat we nu getraind hebben om een toekomst in
eigen land op te bouwen bedraagt 163.
Dit aantal zullen we de komende jaren gestaag uitbreiden.
Illegal Migration
Nog te veel jongeren zoeken hun heil in Europa zonder zich bewust te zijn van alle gevaren en het feit dat
niemand in Europa op hun zit te wachten.
Toekijken kan niet meer en wij zijn ervan overtuigd dat dit probleem van Youth Illegal Migration vooral bij
de bron moet worden aangepakt. Daarom hebben we in november 2014 een Nationaal Symposium
georganiseerd in Gambia om mensen bewust te maken van alle gevaren en hoe je via empowerment en
ondernemerschap een toekomst in eigen land kan opbouwen.
Wij schatten dat we inmiddels 200 jongeren op andere gedachten hebben gebracht en zij bouwen nu aan
een toekomst in eigen land.
Mansa Stove
De longziekte COPD is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in ontwikkelingslanden. Rook in
huis als gevolg van ongezond koken is daarbij de belangrijkste doodsoorzaak. Zo een 4 miljoen mensen
sterven per jaar aan de gevolgen van kook rook.
Onze Mansa Stoof ( Koninklijke stoof) is een effectieve oplossing; 50% sneller, daardoor 50% minder
brandstof, nauwelijks rook en daardoor 50% minder slachtoffers.
Inmiddels zijn een aantal stoofs lokaal geproduceerd en met enthousiasme ontvangen.
Gezien de enorme vraag zullen we in 2015 het productie proces opschalen zodat we de komende jaren op
grote schaal deze stoof in de markt kunnen zetten. Daarvoor zijn we in 2014 een partnership aangegaan
met TPmetal BV en Intriplo BV.
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2.1 Jaarverslag bestuur
Ondernemers voor Afrika
In 2014 hebben we 4 ondernemersworkshops georganiseerd naar The Gambia. Deze formule blijft goed
werken omdat we met deze reizen de jongeren toegang geven tot enorm veel kennis en ervaring over
ondernemerschap. Ook voor de ondernemers hebben deze reizen veel impact omdat ze geheel uit hun
comfort zone geconfronteerd worden met ons ontwikkelingswerk in The Gambia. Hun leven werd daardoor
positief beïnvloed. Ook in 2015 zullen we ons programma “Ondernemers voor Afrika”blijven organiseren.
Financieel
Yepafrica financiert zijn activiteiten uit eigen middelen. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2014 breakeven
hebben gedraaid.
Om onze activiteiten de komende jaren te kunnen opschalen hebben we besloten op zoek te gaan naar
partners en de eerste serieuze gesprekken vinden op dit moment plaats.
De komende jaren zullen we ook meer nadruk leggen op het tegen gaan van Illegal Migration door
jongeren te empoweren om een toekomst in eigen land op te bouwen. Gezien de omvang van de ramp die
zich rondom de Middellandse Zee aan het voltrekken is zullen we met ons empowerment concept daar
volop op gaan inzetten en partijen zoeken om dat in samenwerking met ons te doen.
STOP ILLEGAL MIGRATION NOW wordt ons speerpunt voor de komende jaren. Een ieder die ons daarbij wil
steunen is van harte welkom.

Tot slot danken wij natuurlijk alle vrijwilligers en ondernemers die ons de afgelopen jaren met hun inzet
ondersteund hebben. Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest zoveel jongeren een duurzaam
bestaan in eigen land te laten opbouwen.

Namens het bestuur van de Stichting Yep
Paul Engelsman
Voorzitter
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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa te Dordrecht

3.1 Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)
31 december 2014
€
€

ACTIVA

31 december 2013
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

[1]
413

8.059
413

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

8.059

[2]
-

250
-

250

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

[3]
-

2.035
982

578
-

2.271
578
3.718

[4]

Totaal activazijde

578

9.584

1.807

10.667

2.798

28.560

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2 oktober 2015
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3.1 Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)
31 december 2014
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves

31 december 2013
€
€

[5]
-1.907

-2.389
-1.907

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

-2.389

[6]
121
969

406
-

2.328
1.287

255
1.386
28.902

Totaal passivazijde

4.705

30.949

2.798

28.560

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2 oktober 2015
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3.2 Staat van baten en lasten over de periode 2014
2014
€
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat

[7]
[8]

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Promotiekosten
Vervoerskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Verblijfkosten teamdagen
Som der bedrijfskosten

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

€

€

50.960
56
50.904
-142
-77
146
29.269
2.186
15.219
185
1.161
2.258

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
[20]
Som der financiële baten en lasten

2013
€

6.310
1.808
1.314
5.587
4.191
9.112
12.277
21.717
14.281
6.515
2.692
50.205

85.804

699

-12.262

-217

Resultaat

181.767
108.225
73.542

-454
-217

-454

482

-12.716

Het resultaat over het boekjaar 2014 van € 482 wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2 oktober 2015
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2014
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2014
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

2013
€

€

€

699
1.805

-12.262
1.314

1.805
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen)

9.006

8.559
-17.238
-14.734

-217

-676
-11.624
-454

-217
-14.951

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste
activa
Mutaties overige financiële vaste
activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-9.235

-26.244

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten en soortgelijke kosten

1.314

-454
-12.078

-

-8.600

5.841

-

250

6.091

-8.600

Mutatie geldmiddelen

-8.860

-20.678

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

10.667
-8.860
1.807

31.345
-20.678
10.667

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2 oktober 2015
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3.4 Toelichting op het Jaarrapport
ALGEMEEN
Het jaarrapport is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa, statutair gevestigd te Dordrecht,
bestaan voornamelijk uit:
- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding
van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Wijnstraat 237 te Dordrecht en Vlak 2 te Dordrecht.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2013 was dit 0,6 werknemer.
Valuta
Het jaarrapport is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in het jaarrapport verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.

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 de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 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 vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20 %
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3.4 Toelichting op het Jaarrapport
Financiële vaste activa

Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

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 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 individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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3.4 Toelichting op het Jaarrapport
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 het jaarrapport bekend
zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van
de voorraden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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 de vaste 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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3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa [1]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

9.508
-1.449
8.059

Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties 2014

-8.600
2.759
-1.805
-7.646
908
-495
413

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Financiële vaste activa [2]
31-12-2014
€
Overige vorderingen
Lening kapsalon Fatou

31-12-2013
€

-

250

-

2.035

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [3]
Handelsdebiteuren
Debiteuren
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3.5 Toelichting op de balans
31-12-2014
€

31-12-2013
€

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vordering op YEP Africa B.V.

-

982

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

-

2.271

578

578

-

3.718

1.465
342
1.807

5.084
5.318
53
197
15
10.667

Overige vorderingen
Waarborgsom huur pand

Overlopende activa
Vooruitbetaalde vliegkosten

Liquide middelen [4]
Rekening-courant Van Lanschot bank. 365
Rekening-courant Van Lanschot bank. 889
Rekening-courant ABN AMRO .296
Buitenlandse valuta cash
Kas
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3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [5]
2014
€
Algemene reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2013
€

-2.389
482
-1.907

10.327
-12.716
-2.389

KORTLOPENDE SCHULDEN [6]
31-12-2014
€

31-12-2013
€

Crediteuren
Crediteuren

121

406

Schulden aan groepsmaatschappijen
Schuld aan YEP Africa B.V.

969

-

2.328
2.328

255
255

-

142
1.244
1.386

1.287
1.287

4.585
13.955
10.362
28.902

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

Overige schulden
Vakantiegeldverplichting
Nog te besteden subsidie Culturele bazar Gemeente Zwijndrecht

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Schuld Engelsman Holding B.V.
Schuld YEP Africa B.V. (voorheen PeopleArt International B.V.)
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2014
€
Netto-omzet [7]
Opbrengsten Nederland
Bijdrage kosten trainingsweekend coaches
Bijdrage particulieren/sponsoring
Sponsoring reizen
Sponsorbijdrage Engelsman Holding B.V.
Sponsoring Stoves en Sunboxen

Kostprijs van de omzet [8]
Uitbestede werkzaamheden (coaching e.d.)
Onkosten catering en huur zaal e.d. workshops Sociale dienst
Materiaalkosten Workshops Sociale dienst

Lonen en salarissen [9]
Brutolonen en salarissen
Vakantietoeslag
Ontvangen subsidies brutolonen

2013
€

21.965
13.865
13.955
1.175
50.960

163.995
-107
590
16.664
625
181.767

56
56

88.353
19.641
231
108.225

-142
-142
-142

10.580
564
11.144
-4.834
6.310

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2013 was dit 0,6 werknemer.
Sociale lasten [10]
Sociale lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa [11]
Inventaris
Boekresultaat materiële vaste activa

Overige personeelskosten [12]
Reiskostenvergoeding
Onkostenvergoedingen
Kantinekosten
Overige personeelskosten
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-77

1.808

1.805
-1.659
146

1.314
1.314

-

5.092
275
184
36
5.587

Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa
Dordrecht

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2014
€

Huisvestingskosten [13]
Huur onroerend goed
Schoonmaakkosten

Sponsorkosten Afrika [14]
Sponsoring Youth Business Centre
Sponsoring Retail/Learning Centre
Medische kosten

Promotiekosten [15]
Kosten ten behoeve van sponsoring
Onkosten verblijf board/entrepreneurs
Relatiegeschenken
Promotiekosten
Incassokosten
Overige verkoopkosten

Vervoerskosten [16]
Lokaal transport Afrika
Bekeuringen
Vliegtickets en logies hotel
Vliegtickets en logies hotel bestuursreizen
KM-vergoeding en reiskosten in Nederland
Overige autokosten
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2013
€

-

3.881
310
4.191

7.367
21.700
202
29.269

8.434
678
9.112

2.186
2.186

1.100
6.387
121
4.587
7
75
12.277

1.418
12.041
1.400
360
15.219

1.400
50
16.202
3.706
359
21.717
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2014
€
Kantoorkosten [17]
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Portikosten
Telecommunicatie
Internetkosten
Kosten automatisering
Diverse printerbenodigdheden
Contributies en abonnementen
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris

Algemene kosten [18]
Accountantskosten
Administratiekosten
Zakelijke verzekeringen
Culturele bazar
Overige algemene kosten

Verblijfkosten teamdagen [19]
Kosten workshops Afrika
Out of pocket expenses

2013
€

177
8
185

708
3.715
108
254
6.061
1.250
1.061
8
1.116
14.281

968
821
-628
1.161

800
303
997
241
4.174
6.515

1.658
600
2.258

2.286
406
2.692

217

454

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [20]
Bankkosten en provisie
Ondertekening bestuurders
Dordrecht, 2 oktober 2015
Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa

P.C. Engelsman
Voorzitter

J.W. Weehuizen
Penningmeester

S. Kokee
Bestuurslid

G. Witpen
Bestuurslid
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4. OVERIGE GEGEVENS
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4. Overige gegevens
4.1 Wettelijke vrijstelling
De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

4.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013
Het jaarrapport 2013 is vastgesteld door het bestuur op 26 november 2014. Het bestuur heeft de
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

4.3 Voorstel tot verwerking batig / nadelig saldo over het boekjaar 2014
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2014 ten bedrage van
€ 482,-- geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2014 geen dividend uit te keren.
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5.1 Staat van de vaste activa
Aanschafwaarde
Omschrijving

Datum

Aanschaffingen tot
01-01-2014
€

Investeringen
2014
€

Desinvesteringen
2014
€

Aanschaffingen t/m
31-12-2014
€

Materiële vaste activa

Inventaris
Laptop
Kantoormeubels

02-04-2012
03-05-2013

Totaal materiële vaste activa
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908
8.600
9.508

9.508

-

8.600
8.600

908
908

-

8.600

908
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Afschrijvingen
Afschrijvingen tot
01-01-2014
€

Afschrijvingen
2014
€

Afschrijving desinvesteringen
€

Afschrijvingen t/m
31-12-2014
€

Boekwaarde Residuper
waarde
31-12-2014
€
€

Afschrijvingspercentage
%

315
1.134
1.449

180
1.625
1.805

2.759
2.759

495
495

413
413

-

1.449

1.805

2.759

495

413

-
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-

20,00
20,00
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5.2 Jaaropstelling omzetbelasting
2014
Boekjaar: 2014
BTW nummer: 8195.48.637.B.01

€

Omzet
Omzet hoog

€

7.500

1.575
1.575

Verschuldigde omzetbelasting

Voorbelasting
Voorbelasting

22
22
1.553

Te betalen omzetbelasting

Afdrachten omzetbelasting
4e kwartaal

1.553
1.553
-

Suppletie omzetbelasting 2014

31-12-2014
€
Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren

1.575
753
2.328
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