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1.  RAPPORT
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               Stichting Noah4All

               Het bestuur

               Teun de Grooterf 14

               2251 RJ  VOORSCHOTEN

Referentie: HJS                Schiedam, 14 november 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geachte dames en heren,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,

het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve

van de jaarrekening en of kredietrapportage. 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.

De jaarrekening van Stichting Noah4All te Voorschoten is door ons samengesteld op basis van de van u

verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en

verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
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Stichting Noah4All te Voorschoten

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Donaties en verkoop merchandising 66.094 100,0% 38.485 100,0%

Uitgaven inzake uitvoering doelstelling 12.322 18,6% 8.906 23,1%

Bruto bedrijfsresultaat 53.772 81,4% 29.579 76,9%

Afschrijvingen materiële vaste activa 8.581 13,0% 979 2,5%

Verkoopkosten 15 0,0% 799 2,1%

Autokosten 1.989 3,0% - 0,0%

Kantoorkosten 1.981 3,0% 2.280 5,9%

Algemene kosten 1.455 2,2% 1.695 4,4%

Som der kosten 14.021 21,2% 5.753 14,9%

Bedrijfsresultaat 39.751 60,2% 23.826 62,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -451 -0,7% -229 -0,6%

Som der financiële baten en lasten -451 -0,7% -229 -0,6%

Resultaat 39.300 59,5% 23.597 61,4%

2021

Op 5 oktober 2018 zijn er nieuwe statuten opgesteld, waarmee de naam Stichting All4Noah is gewijzigd in

Stichting Noah4All. Ook zijn in de nieuwe statuten de doelstellingen aangepast.

2020

- H.J. Snikkers

De directie wordt gevoerd door:

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

- M. Lamers

- F.H.E.J. Bakker

Blijkens de akte d.d. 13 september 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stichting Noah4All per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58756930.

De doelstelling van Stichting Noah4All wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Het bijeenbrengen van gelden om personen in Nederland, met een logistieke achtergrond, die lijden aan

een levensbedreigende en/of uitzichtloze ziekte alsmede hun naaste verwanten (gezin) nog een bijzondere

ervaring te kunnen geven of een bijzondere wens voor hen te kunnen realiseren.
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Stichting Noah4All te Voorschoten

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Donaties en verkoop merchandising 27.609

Daling van:
Verkoopkosten 784

Kantoorkosten 299

Algemene kosten 240

28.932

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Uitgaven inzake uitvoering doelstelling 3.416

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.602

Autokosten 1.989

Rentelasten en soortgelijke kosten 222

13.229

Stijging resultaat 15.703

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 15.703. De ontwikkeling van het resultaat 2021

ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Meerjarenoverzicht

2021 2020 2019 2018

€ € € €

Donaties en verkoop merchandising 66.094 38.485 20.701 5.610

Uitgaven inzake uitvoering doelstelling 12.322 8.906 3.925 2.500

Bruto bedrijfsresultaat 53.772 29.579 16.776 3.110

Afschrijvingen materiële vaste activa 8.581 979 639 -

Verkoopkosten 15 799 - 92

Autokosten 1.989 - - -

Kantoorkosten 1.981 2.280 440 -

Algemene kosten 1.455 1.695 1.469 2.021

Som der kosten 14.021 5.753 2.548 2.113

Bedrijfsresultaat 39.751 23.826 14.228 997

Rentelasten en soortgelijke kosten -451 -229 -194 -101

Som der financiële baten en lasten -451 -229 -194 -101

Resultaat 39.300 23.597 14.034 896

Wij vermelden alleen de jaren vanaf 2018 in verband met de wijziging van de doelstelling in 2018.

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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1.5  Fiscale positie

Hoogachtend,

Snikkers & Partners BV

H.J. Snikkers

directeur

De Stichting is vrijgesteld van Vennootschapsbelasting en Omzetbelasting. Dit is nogmaals bevestigd na de

statutenwijziging van 2018.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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2.  JAARREKENING



Stichting Noah4All te Voorschoten

2.1  Balans per 31 december 2021
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 57.537 3.279

57.537 3.279

Vlottende activa

Voorraden 
Merchandising 10.132 16.230

10.132 16.230

Liquide middelen 55.732 42.592

Totaal activazijde 123.401 62.101

31 december 2021 31 december 2020

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 november 2022
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Stichting Noah4All te Voorschoten

2.1  Balans per 31 december 2021
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 62.101 38.504

Reserve onverdeeld resultaat 39.300 23.597

101.401 62.101

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 22.000 -

22.000 -

Totaal passivazijde 123.401 62.101

31 december 2021 31 december 2020

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 november 2022
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Stichting Noah4All te Voorschoten

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Ontvangsten 66.094 38.485

Uitgaven inzake uitvoering doelstelling 12.322 8.906

Bruto bedrijfsresultaat 53.772 29.579

Afschrijvingen materiële vaste activa 8.581 979

Verkoopkosten 15 799

Autokosten 1.989 -

Kantoorkosten 1.981 2.280

Algemene kosten 1.455 1.695

Som der kosten 14.021 5.753

Bedrijfsresultaat 39.751 23.826

Rentelasten en soortgelijke kosten -451 -229

Som der financiële baten en lasten -451 -229

Resultaat 39.300 23.597

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 november 2022

2021 2020
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Stichting Noah4All te Voorschoten

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Voorraden

Liquide middelen

Langlopende schulden

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.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de

verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige

staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan

de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau,

de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

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. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld

in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen

en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor

de Jaarverslaggeving van toepassing.

De activiteiten van Stichting Noah4All, statutair gevestigd te Voorschoten, bestaan voornamelijk uit:

- Het bijeenbrengen van gelden om personen in Nederland, met een logistieke achtergrond, die lijden aan

een levensbedreigende en/of uitzichtloze ziekte alsmede hun naaste verwanten (gezin) nog een bijzondere

ervaring te kunnen geven of een bijzondere wens voor hen te kunnen realiseren.

- Als herinnering aan Noah zullen wij eenmaal per jaar een dag organiseren voor ernstig zieke kinderen.

Stichting Noah4All, statutair gevestigd te Voorschoten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 58756930.
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Stichting Noah4All te Voorschoten

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf

het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van

bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over

terreinen wordt niet afgeschreven. 

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

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

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

hebben.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.
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Stichting Noah4All te Voorschoten

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Vervoer-

middelen

Totaal 2021

€ €

Aanschafwaarde 4.897 4.897

Cumulatieve afschrijvingen -1.618 -1.618

Boekwaarde per 1 januari 3.279 3.279

Investeringen 62.839 62.839

Afschrijvingen -8.581 -8.581

Mutaties 2021 54.258 54.258

Aanschafwaarde 67.736 67.736

Cumulatieve afschrijvingen -10.199 -10.199

Boekwaarde per 31 december 57.537 57.537

Vervoermiddelen 20 %

31-12-2021 31-12-2020

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraad merchandising 10.132 16.230

Liquide middelen

Rabobank 15.732 2.592

Rabobank spaarrekening 40.000 40.000

55.732 42.592

Afschrijvingspercentages:

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting Noah4All te Voorschoten

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 38.504 24.470

Uit voorstel resultaatbestemming 23.597 14.034

Stand per 31 december 62.101 38.504

Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari 23.597 14.034

Resultaat boekjaar 39.300 23.597

Bestemming resultaat vorig boekjaar -23.597 -14.034

Stand per 31 december 39.300 23.597

LANGLOPENDE SCHULDEN

Financieringen

Financiering Bemelmans 22.000 -

Financiering Bemelmans
Stand per 1 januari - -

Opgenomen 36.000 -

Aflossing -14.000 -

Stand per 31 december 22.000 -

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de Scania 112. Het rentepercentage bedraagt 0%, vast

tot en met einde looptijd. De aflossing bedraagt € 1.000 per maand, voor het laatst op 1 oktober 2024. 
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Ontvangsten

Donaties 49.020 14.114

Verkoop merchandising 17.074 24.371

66.094 38.485

Uitgaven inzake uitvoering doelstelling

Inkoopwaarde merchandising 7.756 7.062

Onkostenvergoeding vrijwilligers 1.587 824

Vergoedingen aan vrijwilligers - -

Kosten uitvoering wensen 2.151 666

Werkkleding en mondkapjes 526 324

Vergunningen en ontheffingen 302 30

12.322 8.906

Afschrijvingen materiële vaste activa

Vervoermiddelen 8.581 979

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 799

Representatiekosten 15 -

15 799

Autokosten

Verzekering 1.382 -

Motorrijtuigenbelasting 607 -

1.989 -

Kantoorkosten

Portokosten 1.232 1.092

Kosten automatisering 749 1.188

1.981 2.280

Algemene kosten

Administratiekosten - -

Advieskosten notaris - 229

Aansprakelijkheidsverzekering 1.455 1.466

Beloning bestuur - -

1.455 1.695

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 71,7% gestegen.
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Stichting Noah4All te Voorschoten

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten rekening courant banken e.d. 448 233

Afrondingsverschillen 3 -4

451 229
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3.  BIJLAGEN



3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2021

Inves-

teringen

2021

Desinves-

teringen

2021

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2021

€ € € €

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen
Verbouwing NOAH4All Trailer 08-05-2019 4.897 - - 4.897

Scania 112 BV-14-JG wenstruck 1 17-03-2021 - 62.839 - 62.839

4.897 62.839 - 67.736

Totaal materiële vaste activa 4.897 62.839 - 67.736

Totaal vaste activa 4.897 62.839 - 67.736
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Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2021

Afschrij-

vingen 

2021

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2021

Boekwaarde 

per 

31-12-2021

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

1.618 979 - 2.597 2.300 - 20,00

- 7.602 - 7.602 55.237 15.000 20,00

1.618 8.581 - 10.199 57.537 15.000

1.618 8.581 - 10.199 57.537 15.000

1.618 8.581 - 10.199 57.537 15.000
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