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Stichting Deeper Christian Life Ministry

Parijslaan 2

5627TR Eindhoven

Ter attentie van de heer O.A. Ojo

Kenmerk

040115012020

Behandeld door

MvT/JvO/MR

Datum

9 augustus 2021

Geachte heer Ojo,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting

í OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin de balans met tellingen van

€ 1.053.695 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 15,924 zijn opgenomen,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Deeper Christian LiÍe Ministry te Eindhoven is door ons samengesteld op basis

van devan u gekregen inÍormatie. Deze jaarrekening bestaatuitde balans per31 december2020 en dewinsÈ
en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een

ovezicht 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", 0p grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en Íinanciële 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 jaanekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaanekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Deeper Christian Life

Ministry. Wij hebben geen controle- oÍ 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.
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Accountancy & Advies B.V.Van Tilburg Stichting Deeper Christian LiÍe Ministry

te Eindhoven

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 jaanekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht proÍessioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Best, 9

B.V

M.J.C.

Accou -Administratieconsulent

Van Tilburg Accou

\
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Accountancy & Advies B.V.Van Titburg Stichting Deeper Christian Life Ministry

te Eindhoven

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit

O.A Ojo

O.l. lmole

B. Asare- Bediako

O.O. Antwi

T. Njinembo Jima

Voozitter
Secretaris

Penningmeester
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Accountancy & Advies B.V.Van Titburg Stichting Deeper Christian LiÍe Ministry

te Eindhoven

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2O2()

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Kerkgebouwen

Mission House

lnventaris

Vlottende activa

31 december 2020 31 december 2019

€€€€

589.846

369.929

10.988

544.289

365.088

10.162

Vorderingen

Overige vorderingen

Overlopende activa

Liquide middelen

(2)

(3)

1

1

000

500

970.763

2.500

80.432

1.000

1.500

919.539

2.500

90,063

1.053.695 1.012.102
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te Eindhoven

31 december 2020 31 december 2019

€€€€

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende

schulden

Overlopende passiva

(4)

(5)

(6)

(7)

479,050

55.000

471.000

48.645

31.500

20.726

463.126

10.000

486.750

52.226

31.500

17.145

1.053,695 1.012.102
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te Eindhoven

2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2O2O

2020 201 9

€ €

162.063

134.767

33.850

2.913
37.517

€

173.765

138.900

€

Baten

Kosten

Honorarium

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Lasten algemene conÍerentie
Lasten conferenties

Vervoerslasten

Lasten voor samenkomsten

Algemene lasten

Bedrijfsresultaat

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Financiële baten en lasten

Resultaat
Belastingen

Resultaat

(1 7)

(18)
63

-11,435

(8)

(s)

(10)

(1 1)

(12)

(13)

(14)

(1s)

(16)

3.458

14.375

66.133

2.650

650

7,303

8.568

31.630

6.652

13.020

9.072
35.876

27.296

-11.372

I
-23.191

34.865

-23.183

15.924 11.682

15.924 11.682
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Accountancy & Advies B.V.Van Titburg Stichting Deeper Christian Life Ministry

te Eindhoven

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Deeper Christian LiÍe Ministry, gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit

het voeren van een religieuze organisatie.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs, ln de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties

wordt verwezen naar de toelichting.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De aÍschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikneming.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- oÍ vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben,

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een

vooziening 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 vooziening wordt

gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een vooziening voor groot

onderhoud gevormd, De toevoeging aan de vooziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van

het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

8



Accountancy & Advies B.V.Van Tilburg Stichting Deeper Christian LiÍe Ministry

te Eindhoven

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voozieningen voor het risico

van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voozieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalÍ maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

Voozieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare oÍ feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.

De voozieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

verplichtingen per balansdatum aÍ te wikkelen. Pensioenvoozieningen worden gewaardeerd op basis van

actuariële grondslagen. De overige voozieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de aÍwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als

een actief in de balans opgenomen.

De vooziening heeft een overwegend langlopend karakter

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar, op basis van verkrijgingsprijzen.
Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn verantwoord in

het jaar waarin deze voozienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor voozieningen.

Lasten

De lasten worden bepaald op basis van de feitelijke uitgaaÍprijzen

I



Accountancy & Advies B.V.Van Tilburg Stichting Deeper Christian Life Ministry

te Eindhoven

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Afschrijvingen

De aÍschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middelvan vaste percentages van de

aanschafÍïngswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekverliezen bij verkoop van

materiêle vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten voor zover de boekwinsten niet in
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen zijn begrepen onder de overige bedr'rjfsopbrengsten.

lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
aÍschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

aÍschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De bedrijfskosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van

de desbetreffende activa en passiva, Bij de venrverking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

-10-
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2(l2()

ACTIVA

VASTE ACTIVA

í. Materiële vaste activa

Boel<waarde per 1 januari2020

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

Mutaties

lnvesteringen

Afschrijvingen

Boelrwaarde per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2020

Af sch rijv i n g sp e rce ntag e s

Kerkgebouwen

Mission House

lnventaris

Kerk-
gebouwen Mission House lnventaris Totaal

€

598,960 461.218 29,639 1 .089.817

-54.671 -96,1 30 -19.477 -170.278

544.289 365.088 10.162 919.539

€€€

53,616
-8,059

5.968
-1.127

6.015
-5,189

65.599
-14.375

45.557 4.841 826 51.224

652,576 467,186 35.654 1.155.416

-62.730 -97.257 -24.666 -184.653

589.846 369.929 10.988 970.763

o'//o

2

2-20
20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen

Lening u/g diverse

Overlopende activa

Collectes december

31-12-2020 31-12-2019

€ €

1.000 1.000

1.500 1.500

3. Liquide middelen

ABN AMRO lopende rekening .699

ABN AMRO bestuur spaarrekening .557

ABN AMRO Ondernemersrekening .697

ABN AMRO bestuunekening .732
ABN AMRO bestuurrekening .194

ABN AMRO bestuurrekening .348

ABN AMRO bestuurrekening .542
ABN AMRO Ondernemersrekening .584

ABN AMRO Ondernemersrekening .649

ABN AMRO Ondernemersrekening ,033

ABN AMRO Ondernemersrekening .483

SNS Zakelijk sparen

80.432 90.063

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020 aanwezige

liquide middelen staan (met uitzondering van de SNS spaanekening) de stichting ter vrije beschikking.

10.463

18.470

9,828

2.153
18.082

100

1

225
48

10.455

3,844

1.035

783

35.008 60.000

-12-
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te Eindhoven

PASSIVA

4. Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari

Exploitatieresultaat boekjaar

Stand per 31 december

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari

Dotatie

Stand per 31 december

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening ABN AMR0 .397

Hypothecaire lening ABN AMRO .075

Hypothecaire lening ABN AMRO .543

2020 2019

€€

463.1 26

1s.924
451.444

11.682

479.050 463.126

Het stichtingsvermogen wordt verkregen middels subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten

en alle andere verkrijgingen en baten, Het jaarlijks exploitatieresultaat wordt aan het stichtingsvermogen
toegevoegd.

5. Voonieningen

10.000

45.000

5,000

5.000

55.000 10.000

De vooziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het
onderhoud van de aanwezige panden.

31-12-2020 31-12-2019

€€

471,000 486.750

191.000

56,250

223.750

197,000

58.500

231.250

-13-
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Accountancy & Advies B.V.Van Titburg Stichting Deeper Christian LiÍe Ministry

te Eindhoven

2020 2019

€€

Hypothecaire lening ABN AMRO .397

Stand per 1 januari

AÍlossing

Stand per 31 december

Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

Hypothecaire lening ABN AMRO .075

Stand per 1 januari

Aflossing

Stand per 31 december

Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

Hypothecaire lening ABN AMRO .543

Stand per 1 januari

AÍlossing

Stand per 31 december

Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

209.000
-6.000

221.000
-12.000

203.000
-12.000

209.000
-12.000

191 .000 197.000

Dit betreft een hypotheek ad € 300.000 opgenomen bij de ABN AMRO ter financiering van de aankoop en

verbetering van het Mission House, Parijslaan 2 te Eindhoven. Het rentepercentage bedraagt 4,15o/o. De

maandelijkse aÍlossing bedraagt € 1.000. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 203. Van het restant
van de hypotheek per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 143.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

63.000
-2.250

67.500
-4.500

60.750
-4.500

63.000
-4.500

56.250 58.500

Dit betreft een hypotheek ad € 90.000 opgenomen bij de ABN AMRO ter Íinanciering van een kerkgebouw,
Reewijkplein 12 te Amsterdam. Het rentepercentage bedraagt4,80o/o. De maandelijkse aflossing bedraagt
€ 375. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 162. Van het restant van de hypotheek per 31

december 2020 heeft een bedrag van € 38.250 een looptijd langer dan vijÍ jaar.

246.250
-7.500

261.250
-15.000

238.750
-15.000

246.250
-15,000

223.750 231.250

Dit betreft een hypotheek ad € 300.000 opgenomen bij de ABN AMRO ter Íinanciering van een kerkgebouw,
Generaalde Famarslaan 1 te Eindhoven. Het rentepercentage bedraagt 4,05o/o. De maandelijkse aflossing

bedraagt €1.250. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 191. Van het restant van de hypotheek per

31 december 2020 heeft een bedrag van € 163,750 een looptijd langer dan vijf jaar.

-14-
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te Eindhoven

7. Kortlopende sch ulden

Afl ossingsverplichtingen lan glopende schulden

Hypothecaire leningen

31-12-2020 31-12-2019

€

31.500 31.500

€

Overlopende passiva

Accountantskosten

Vooruitontvangen bijdragen conÍerenties

17.145 20.726

ZEKERHEDEN

Hypothecaire lening .397

Voor deze hypothecaire lening is als zekerheid verstrekt een onderpand op het Mission house, Parijslaan 2 te

Eindhoven.

Hypothecaire lening .075

Voor deze hypothecaire lening is als zekerheid verstrekt een onderpand op het kerkgebouw, Reewijkplein 12 te
Amsterdam.

Hypothecaire lening .543

Voor deze hypothecaire lening is als zekerheíd verstrekt een onderpand op het kerkgebouw, Generaal de

Famarslaan 1 te Eindhoven.

3.1 46

13.999

1.334

19,392

- 15 -
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus (COVID-I 9)

Het Coronavirus heeft ook invloed op het bedrijÍsgebeuren,
Tot en met 2019 zijn er geen directe financiële gevolgen geweest.

ln 2020 zijn er directe financiële consequenties van het Coronavirus zichtbaar. Het aantal en de omvang van
kerkdiensten zijn flink afgenomen en de geplande conferentie van 2020 is eerst vooruitgeschoven naar 2021,

maar zal niet meer plaatsvinden. Het Coronavirus heeft een grote invloed op een groot deel van de activiteiten
van de stichting. Echter is er momenteel geen gevaar van discontinurteit.

Dit neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

De jaarrekening is dan ook opgemaakt op basis van continuïteitsveronderstelling.

Ondertekening van de jaarrekening

V aststel I i ng j a a rreke n ing

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q, de Algemene Vergadering

Eindhoven, ...,, augustus 2021

Voozitter:A,O. Ojo Secretaris: 0.1. lmole

Penningmeester: B. Asare- Bediako

-16-
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2(l2(l

8. Baten

Collectes

Project DLTC

Verkoopontvangsten

Verhuuropbrengsten Amsterdam

Extra donatie voor kantoor Amsterdam

Bijdrage honorarium de heer Ojo

Personeelslasten

9.Honorarium

Honorarium de heer Ojo

I 0. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Kerkgebouwen

Mission House

lnventaris

2020 2019

€

125.606

7.459
1.178

24.820
3.000

1 16,969

500

8.346

17.200

€

30.750

162.063 173.765

3.458 33,850

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband,

8.059

1.127

5.1 89

800

392
1.721

14.375 2.913

-17 -
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Overige lasten

1 1 . HutsvesÍrngs/asfen

Huurlasten Nederland

Gas, water, elektra en belastingen

Onderhoud panden

Dotatie vooziening groot onderhoud gebouwen

12. Lasten algemene conferentie

Huur accommodatie e.d.

1 3. LasÍen conferenties

Huur accommodatie

Overige lasten

l4.Veruoerslasten

Missiereizen

Reiskostenvergoedi ngen

15. Lasfen voor samenkomsten

Drukwerk (boekjes)

Evangelisatie/ publiciteit

2020 2019

€€

4.823
14.897

1.413

45.000

13.828

18.569

120

5,000

66,1 33 37.517

2.650

347

303

6.402
250

650 6,652

7.303 11.141

1.879

7.303 13.020

2,695

5.873

7.1 89

1.883

8.568 9.072
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Accountancy & Advies B.V.Van Titburg Stichting Deeper Christian Life Ministry

te Eindhoven

2020 2019

€€

16.Algemene /asÍen

Accountantskosten

Advieskosten

Automatiserin gskosten

Vezekering
Rechtbijstandverzekeri n g

Belastingen en hefÍingen

Telefoon- en alarmkosten

Porti

Materialen voor JSS Activities

Giften

Kantoorbenodigdheden

StoÍfering/meubilair

Bijdrage mission thrust
Kamer van Koophandel

AÍwikkeling ouderdomspensioen de heer Ojo

Financiële baten en lasten

lT.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente ABN AMRO Bestuurspaarrekening

1 8. RenÍe/asten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten

Hypotheekrente

1.573

242
5,379
1.217

1.380

1.520

1.175
1.219

1.203

3.527

291

72

5.020

323
5.307

129

1.317

10.598

65

9.526

47

3.516

254

598

8

2.

31.630 35.876

63 8

618

10.817

494

22.697

11.435 23.191
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