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10.1
BALANS STICHTING CNV INTERNATIONAAL PER 31 DECEMBER VOOR
RESULTAATBESTEMMING

€
Activa 2015 2014

BI.01 Materiele Vaste Activa

Totaal Materiele Vaste Activa 693 4.782

Vlottende activa

BI.02 Onderhanden projecten 253.141 146.372

BI.03 Vorderingen 89.820 65.510

BI.04 Debiteuren 5.210 5.673

BI.05 Overlopende activa 172.472 492.206

Totaal vlottende activa 520.643 709.761

BI-06 Liquide middelen

ING girorekening 419.201 281.059
Bank rekening-courant 471.981 2.108.956
Bank spaar resp. depositorekening 2.140.041 1.000.053

Totaal liquide middelen 3.031.223 3.390.068

Totaal 3.552.559 4.104.611

€
Passiva 2015 2014

Eigen vermogen

BI.07 Resultaat boekjaar -112.452 -74.693

BI.08 Reserves 203.113 277.806

Totaal eigen vermogen 90.661 203.113

Kortlopende schulden

BI.09 Crediteuren 68.552 100.812

BI.10 Overige overlopende passiva 3.393.346 3.800.686

Totaal kortlopende schulden 3.461.898 3.901.498

Totaal 3.552.559 4.104.611



10.2
STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING CNV INTERNATIONAAL

Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

€ € €
BATEN

VWI.01 VMP-subsidie 2013-2016 3.797.997 3.588.817 3.071.055
VWI.02 Solidariteitsfonds 115.000 - -

Apparatenkostenvergoeding:
VWI.03 - VMP 2013-2016 1.052.659 1.052.659 1.093.128
VWI.04 - Leden projecten 8.061 17.000 5.438
VWI.05 - IC-CAO projecten 6.380 18.300 7.380
VWI.06 - Bondsprojecten 5.426 - -

VWI.07 Rentevergoeding 5.047 30.000 12.461
VWI.08 Donaties van leden en bijdrage EM 77.796 170.000 55.138
VWI.09 Bijdragen voor IC-CAO projecten 63.796 190.000 73.839
VWI.10 Bijdragen voor Kniestedt Fonds 5.513 - 18.113
VWI.11 Europese Unie Projecten 195.720 700.000 439.781
VWI.12 Bijdragen voor Bondsprojecten 54.255 - -
VWI.13 Eigen Bijdrage CNV Vakcentrale 90.426 90.426 87.792
VWI.14 Overige opbrengsten derden 4.519 - 6.316
VWI.15 Diverse Baten - - 16.440

Totaal Baten 5.482.593 5.857.202 4.886.882

LASTEN
VWI.16 Personeelskosten 796.241 799.336 789.655
VWI.17 Project- en werkbezoeken 5.810 - 17.842
VWI.18 Overige apparaatkosten 463.032 465.164 373.156

Projectkosten
VWI.19 -VMP 2013-2016 3.796.945 3.618.817 3.082.118
VWI.20 - Leden projecten 77.996 170.000 55.526
VWI.21 - IC-CAO projecten 62.107 183.000 73.844
VWI.22 - Kniestedt fonds 5.513 - 18.113
VWI.23 - Bondsprojecten 54.255 - -
VWI.24 - Europese Unie Projecten 195.948 700.000 438.757
VWI.25 - Solidariteitsfonds 115.000 - -
VWI.26 Diverse Lasten 22.198 - 112.562

Totaal Lasten 5.595.045 5.936.317 4.961.575

Saldo baten en lasten -112.452 -79.115 -74.693

Resultaatbestemming:
Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:
- Onttrekken aan reserve CNV-I egalisatiefonds -35.527
- Onttrekken aan reserve projecten Eigen Middelen -76.925

Per saldo -112.452



10.3
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen: de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK C1) ‘kleine
organisaties zonder winststreven’.
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van
de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten worden genomen
zodra deze bekend zijn.
Bij het opstellen van de jaarrekening is rekening gehouden met bepalingen die betrekking hebben op
de verstrekking van de VMP subsidie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Begroting
Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de op de economische
levensduur gebaseerde afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De vaste
activa worden afgeschreven op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde, eventueel
rekening houdende met een restwaarde. In het jaar van ingebruikname wordt naar tijdsbeslag
afgeschreven. Onder investeringen die geactiveerd worden zijn inbegrepen de uitgaven voor nieuwe
bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en de uitgaven voor revisie of renovatie van
geactiveerde bedrijfsmiddelen. Investeringen van minder dan € 500 worden niet geactiveerd.

Vlottende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een (eventueel)
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van stichting CNV Internationaal.

Eigen Vermogen

Reserves
De reserves hebben ten doel een buffer te vormen voor het financiële risico dat de Stichting CNV
Internationaal loopt in haar exploitatie.

Bestemmingsreserves
Het bestuur heeft, met instemming van de Raad van Advies, op een deel van de reserves een
beperkte doelstelling aangebracht. Deze worden apart in de jaarrekening weergegeven als
Bestemmingsreserves.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.



Grondslagen voor resultaatbepaling 10.3

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn
gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Apparaatskosten
De apparaatskosten worden berekend op basis van de historische uitgaafprijzen. De kosten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten
De rentebaten behaald met middelen in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma
worden aangewend voor de uitvoering van projecten in het kader van het
Vakbondsmedefinancieringsprogramma.

Personeelskosten
Hieronder wordt verstaan het bruto bedrag van de uitbetaalde bruto lonen, vermeerderd met sociale
lasten alsmede met het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening en overige personele kosten.
Ontvangen ziekengelden worden hierop in mindering gebracht. De personeelsadministratie wordt
gevoerd door CNV Vakcentrale; de medewerkers zijn in dienst van CNV Vakcentrale en worden
gedetacheerd bij de stichting CNV Internationaal. CNV Vakcentrale heeft voor zijn werknemers een
pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de
toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is
ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Zorg en Welzijn) en wordt in de jaarrekening
verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde
premies als kosten worden verantwoord. De kosten van loonontwikkeling, prijsindexatie en
beleggingsrendementen op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen
in de jaarlijkse bijdrage aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de
balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en
Welzijn heeft de CNV Vakcentrale geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders
dan hogere toekomstige premies.

Eind 2015 bedroeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97 %. Dit is 5 procentpunt lager dan de
stand van eind 2014 (102 %). Dit komt door enerzijds de daling van de rente en anderzijds het
positieve rendement op beleggingen.

Overige apparaatkosten
Onder dit hoofd zijn opgenomen de kosten van huisvesting en bureau & organisatie. De kosten
omvatten de uitgaven ten behoeve van de algemene exploitatie en de afschrijvingen. De shared
services zijn de bijdragen van stichting CNV Internationaal in doorbelaste kosten vanuit de CNV
Vakcentrale.

Projectkosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden op basis van werkplannen, die opgesteld worden door het
management. De kosten worden verantwoord op het moment dat de verplichting wordt aangegaan en
op basis van de verplichting toegerekend aan de juiste periode.

Projectbaten
Op basis van het matchingsprincipe volgen in de jaarrekening de baten de toeberekende
projectkosten. Afwikkelresultaten in het boekjaar volgend op het huidige boekjaar worden genomen
in het boekjaar waar deze afwikkelresultaten definitief zijn vastgesteld.

Risicoparagraaf

Valutarisico
De stichting heeft alleen transacties in euro's. Het valutarisico is derhalve minimaal.



Renterisico
De stichting is gefinancierd met eigen vermogen en kortlopende schulden, waarover geen rente
betaald wordt. Daardoor loopt de stichting geen renterisico’s.

Kredietrisico
De stichting loopt met name kredietrisico over in projecten verleende voorschotten. Om het risico te
beperken wordt aan uitvoerders van projecten richtlijnen verstrekt waarin wordt aangegeven hoe een
project financieel beheerd moet worden. Daarnaast is de controle van een onafhankelijke accountant
volgens vooraf verstrekte richtlijnen verplicht. De stichting is actief in het volgen van de uitvoering in
de projecten.



10.4
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

2015 2014
ACTIVA € €

BI.01 Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 4.782 8.871
(Des-) Investeringen - -
Afschrijvingen -4.089 -4.089

Boekwaarde per 31 december 693 4.782

De mutaties in de vaste activa over 2015 zijn als volgt weer te geven:
Computer- Visio Totaal

Omschrijving apparatuur Software
Per 1 januari 2015
Aanschafwaarde 10.374 1.455 11.829
Afschrijving 6.181 866 7.047
Boekwaarde 4.193 589 4.782

Afschrijving boekjaar 3.587 502 4.089

Per 31 december 2015
Aanschafwaarde 10.374 1.455 11.829
Afschrijving 9.768 1.368 11.136
Boekwaarde 606 87 693

De verwachte economische levensduur van de vaste activa is drie jaar.

Vlottende activa
2015 2014

€ €
BI.02 Onderhanden projecten

Betaalde voorschotten in EU-projecten
Stand 1 januari 146.372 3.344
Verleende voorschotten 182.652 384.646
Besteed 75.883 241.618

Stand 31 december 253.141 146.372

Het bedrag aan onderhanden projecten is ten opzichte van vorig jaar gestegen. De reden hiervan is
dat de tijdsplanning van de voortgang in de twee EU-projecten in Colombia en Cambodja niet in de
pas lopen met de op basis van die tijdsplanning verleende voorschotten.

BI.03 Vorderingen

Te ontvangen toezeggingen ICCAO projecten 61.657 2.962
Te ontvangen teveel betaalde projectgelden 9.878 32.565
Rente banken 4.935 9.428
Vooruitbetaald 13.350 20.555

Stand 31 december 89.820 65.510

De vorderingen zijn gestegen omdat in 2015 een actiever beleid is gevoerd op invordering van
toegezegde ICCAO gelden.

BI.04 Debiteuren 5.210 5.673



BI.05 Overlopende activa

Nog te ontvangen afrekening programma VMP
2009-2012 0 591.885
af: Vz niet verantwoorde
projectuitgaven 0 99.679

0 492.206
Nog te ontvangen inzake programma VMP 2013-
2016 172.472 -

Totaal overlopende activa 172.472 492.206

Totaal vlottende activa 520.643 709.761

De overlopende activa bestaat uit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te ontvangen
projectgelden die zijn toegezegd aan partners.
De per 1 januari 2015 te ontvangen afrekening over het programma VMP 2009-2012 is in
2015 ontvangen. De niet verantwoorde projectuitgaven ad € 99.679 zijn hierop in mindering
gebracht.



PASSIVA 2015 2014
€ €

Eigen vermogen

BI.07
Nog te bestemmen resultaat
boekjaar

Stand 1 januari -74.693 10.511
Toegevoegd aan reserves 74.693 -10.511
Te verdelen resultaat lopend
boekjaar -112.452 -74.693

Stand 31 december -112.452 -74.693

BI.08 Reserves

Reserve CNV-I Egalisatiefonds

Stand 1 januari 10.511 -
Resultaatbestemming 24.986 10.511

Stand 31 december 35.497 10.511

Reserve projecten Eigen Middelen

Stand 1 januari 267.295 267.295
Ingebracht door CNV Vakcentrale - -
Resultaatbestemming -99.679 -

Stand 31 december 167.616 267.295

Totaal reserves 203.113 277.806

Totaal Eigen vermogen 90.661 203.113

De reserve CNV-I Egalisatiefonds is gevormd om toekomstige tekorten op indirecte kosten
PCM op te vangen. De reserve projecten Eigen Middelen is gevormd om eventuele
toekomstige projecten die niet vanuit een subsidiebron bekostigd worden, te financieren.

Kortlopende schulden

BI.09 Crediteuren

Crediteuren algemeen 65.049 95.562
CNV Vakcentrale 3.503 5.250

Balans per 31 december 68.552 100.812



BI.10 Overige overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen
2015 2014

BUZA inzake VMP2013-2016 € €

Voorschot 2.152.500 2.152.500
Nog te besteden projectgelden
VMP - 352.778

Totaal vooruitontvangen inzake
VMP 2013-2016 2.152.500 2.505.278
Nog te besteden overige
projectgelden 441.812 340.362

Totaal vooruitontvangen bedragen 2.594.312 2.845.640

2015 2014
€ €

Overige overlopende passiva

Te betalen projectgelden VMP
2013-2016 537.881 347.818
Te betalen overige projectgelden 131.747 104.453

Totaal te betalen projectgelden 669.628 452.271
Rek. Crt. CNV Vakcentrale 29.638 397.157
Rek. Crt. SOVN 14.185 15.502
Bureaukosten 85.583 90.116

Balans per 31 december 799.034 955.046

Totaal overlopende passiva 3.393.346 3.800.686

Totaal kortlopende schulden 3.461.898 3.901.498

Onder het hoofd Vooruitontvangen bedragen zijn de projectgelden opgenomen die zijn ontvangen
maar waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Het saldo ten opzichte van het vorig jaar is
lager omdat meer in projecten is verplicht dan begroot.

Onder het hoofd Overlopende passiva zijn o.a. de ontvangen projectgelden opgenomen waarvoor
verplichtingen zijn aangegaan, die nog betaald moeten worden. Het saldo van de overlopende passiva
is overigens ten opzichte van vorig jaar afgenomen. De belangrijkste reden hiervan is dat de rekening
courant met CNV Vakcentrale voor een bedrag van afgerond 350.000 euro is ingelost.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een subsidie toegezegd ten behoeve van het
Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) over de periode van 2013 tot en met 2016.
Voor het jaar 2016 is een verwachte subsidie te ontvangen van € 3.782k.



Review verslagjaar 2014

In het jaar 2015 is door de ADR van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een review gehouden
met de accountant over de jaarrekening 2014. Naar aanleiding van deze review heeft het Ministerie
van Buitenlandse Zaken middels de brief van 3 februari 2016 met kenmerk MINBUZA-2016.63138
gevraagd om in de jaarrekening 2015 een nadere toelichting te verstrekken op de financiële
verantwoording van de projecten en de wijze van schatting op basis waarvan de uitgaven in
projecten onttrokken worden aan de ter beschikking gestelde subsidiegelden.

Toelichting schatting projectrealisatie partners (totstandkoming en informatie)

Projecten in het kader van het VMP dienen na afsluiten van een project binnen drie maanden
financieel te worden verantwoord. Als de financiële verantwoording is gerealiseerd is immers een
project definitief subsidiabel. Een financiële verantwoording is gerealiseerd als het
accountantsverslag van de betreffende verantwoording is ontvangen. Omdat het VMP een periode
betreft van vier jaar wordt bij het opmaken van de jaarrekening per ultimo van het jaar een
schatting gemaakt van de projecten waarvan de financiële verantwoordingen vrijwel zeker binnen
zullen komen. Als grondslag dient hierbij de reeds ontvangen inhoudelijke en financiële verslagen.
Een overzicht van de financiële verantwoording per 24 maart 2016 is als volgt weer te geven:

Jaar Besteed Verantwoord
Nog te
verant-
woorden

% nog te
verantwoorden

2013 3.180.367 3.136.104 44.263 1,4
2014 2.811.878 2.632.765 179.113 6,4
2015 3.895.462 1.395.320 2.500.142 64,2

Van de nog te verantwoorden bedragen is per genoemde datum ongeveer 90% aan inhoudelijke en
financiële verslagen van de partners ontvangen. De verwachting is dat na ommekomst van de totale
VMP periode 2013-2016, per 1 juli 2017, een volledige financiële verantwoording op basis van
accountantsverklaringen zal zijn ontvangen.

Over de jaren 2013 en 2014 dient nog een totaal bedrag ad € 223.376 door de partners te worden
verantwoord. Een deel hiervan wordt in combinatie met de afronding van de nog te verantwoorden
projecten in 2015 meegenomen in één audit. Daarnaast is inmiddels na de peildatum van 24 maart
van een aantal de volledige verantwoordingen alsnog ontvangen maar nog niet verwerkt. Van de
resterende projecten is de verwachting dat deze geheel verantwoord zullen worden.

De verplichtingen over voorgaande jaren zijn naar beneden bijgesteld omdat bij de afrekening van
de projecten gebleken is dat voor de uitvoering van de werkplannen minder middelen nodig waren
(efficiencyslag). De beoogde resultaten in de projecten zijn wel behaald. Het bijstellen van de
verplichtingen is hieronder zichtbaar gemaakt als afwikkelresultaat:

Jaar Oorspronkelijke
verplichting

Bijgestelde verplichting
(Besteed)

Afwikkelresultaat

2013 3.209.019 3.180.367 28.651
2014 2.881.743 2.811.878 69.865
Totaal 98.517



Het afwikkelresultaat is verwerkt in de jaarrekening 2015 onder de baten en lasten VMP projecten.
Het bedrag besteed 2015 minus de afwikkelresultaten is € 3.796.945. De cumulatieve besteding ten
opzichte van het beschikte bedrag is hieronder als Nog te besteden weergegeven:

Jaar In jaarrekening
verantwoord bedrag

projecten

Besteed bedrag
indirecte PCM

Totaal besteed

2013 2.990.210 1.108.628 4.098.838
2014 3.082.118 1.093.128 4.175.246
2015 3.796.945 1.052.659 4.849.604
Totaal 9.869.273 3.254.415 13.123.688
Totaal beschikt aan
Stichting CNV
Internationaal

17.221.407

Nog te besteden 4.097.719

De in de jaarrekening verantwoorde bedragen wijken af van de per 31 december 2015 vermelde
verplichte bedragen omdat in de bedragen verantwoord in de jaarrekeningen de afwikkelresultaten
over voorgaande jaren zijn verwerkt. De afwijkingen betreffen verschuivingen binnen de
subsidieperiode 2013-2016 en hebben derhalve geen effect op het totaal over de gehele
subsidieperiode.

Het gevoerde anti-corruptiebeleid
Om het voorgaande zeker te stellen heeft de Stichting CNV Internationaal maatregelen genomen op
het gebied van organisatie en regelgeving. De interne organisatie is aangepast zodat op een
effectievere wijze de projecten tussentijds financieel gevolgd worden en binnen de gestelde termijn
de financiële eindverantwoording ontvangen zal zijn.
Daarnaast is de regelgeving met betrekking tot de controle van de projecten bij de partners zelf
aangepast. Deze aanpassing richt zich met name op de keuze van accountants, die de (tussentijdse)
audits van de projecten doen en op de wijze van het verlenen van voorschotten en financiële
afrekeningen in de projecten.

Subsidie Europese Unie
De Europese Unie heeft voor de twee lopende projecten subsidie toegezegd. De betreffende
projecten in Colombia en Cambodja lopen respectievelijk per 1 februari en per 1 april 2017 af. Voor
deze projecten betreft het een totaal subsidiebedrag van € 945.000.

Dienstverband medewerkers Stichting CNV Internationaal
Vanuit CNV Vakcentrale worden de medewerkers gedetacheerd bij Stichting CNV Internationaal. Bij
een eventueel staken van de activiteiten van de stichting is bij CNV Vakcentrale een voorziening ten
behoeve van de opvang van de medewerkers getroffen.



10.5
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

VWI.
01 VMP-subsidie 2013-2016

Voor een nader toelichting op de baten en lasten van de VMP subsidie verwijzen wij u naar de
bij deze jaarrekening behorende overzichten van de projecten (hoofdstukken 10.6 en 10.7) en
de toelichtingen opgenomen in het jaarverslag onder hoofdstuk 8.

Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.
02 Solidariteitsfonds

Opbrengsten projecten 115.000 - -
115.000 - -

Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.
07 Rentevergoeding

Rente Banken IC CAO en Eigen
Middelen - - 988

Renten VMP-gelden
Bankrenten 5.047 30.000 11.473
Bankkosten - - -

5.047 30.000 11.473

Totaal rentevergoeding 5.047 30.000 12.461

Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.
08 Donaties van leden

Algemeen giftgevers en donateurs 142.181 170.000 125.635
Mutatie te betalen projecten EM -68.253 - -70.497
Overige Opbrengsten Derden 3.868 - -

77.796 170.000 55.138

Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.
09 Bijdragen voor IC-CAO projecten

Mutatie te betalen projecten IC-CAO -51.721 - -27.669
Opbrengsten IC-CAO projecten 115.517 190.000 101.508

63.796 190.000 73.839



Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.
10 Kniestedt fonds

Mutatie te betalen projecten 5.513 - 18.113
- - -

5.513 - 18.113

Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.
11 Projecten EU

Opbrengsten EU projecten 196.983 700.000 1.434
Mutatie te betalen EU-projecten -1.263 - 438.347

195.720 700.000 439.781

Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.
12 Bijdragen voor Bondsprojecten

Opbrengsten Bondsproject 82.566 - -
Mutatie te betalen Bondsprojecten -28.311

54.255 - -

Realisatie
2015 Begroot 2015

Realisatie
2014

€ € €
Overige Opbrengsten

VWI.
14 Overige Opbrengsten Derden 4.519 - 6.316
VWI.
15 Baten Voorgaande jaren - - 16.440

4.519 - 22.756

De opbrengst renten banken is lager dan het vorige jaar. De reden hiervan is dat de rente gedurende
het verslagjaar gedaald is. De nog niet aan projecten toegewezen gelden zijn verantwoord onder
vooruitontvangen projectgelden.

De opbrengsten uit projecten van de Europese Unie zijn € 504.280 lager dan begroot. Op basis van de
realisatie in 2014 is voor 2015 een hoger bedrag begroot, echter de verwachting om nieuwe projecten
op te starten is in 2015 niet ingelost. Daarnaast lopend de twee huidige projecten (Colombia
en Cambodja) achter op de begrote planning, waardoor van de EU lagere voorschotten zijn ontvangen.

In het jaar 2015 is gestart met fondswerving via het Solidariteitsfonds. De door bij het CNV aangesloten
Bonden aangegane projecten, die passen in de doelstellingen van de stichting CNV Internationaal,
lopen financieel via de stichting. Hierdoor wordt bereikt dat een evenwichtige synergie ontstaat tussen
de door de bonden en de Stichting zelf uitgevoerde projecten.



LASTEN
Realisatie

2015
Begroot

2015
Realisatie

2014
€ € €

VWI.16 Personeelskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenvoorziening
en diverse andere personele kosten 774.851 781.167 763.728
Vervoerskosten 21.143 18.169 25.070
Reis-/verblijfkosten 248 - 857

796.241 799.336 789.655

VWI.17 Project- en werkbezoeken 5.810 - 17.842

VWI.18 Overige apparaatkosten
Administratiekosten CNV 99.819 107.926 77.447
P&O kosten CNV 34.513 34.880 19.134
Huur kantoorruimte 170.851 165.211 103.840
Huur inventaris / computerapparatuur 104.162 125.268 129.809
Drukwerk en kantoorbenodigdheden 485 2.000 6.063
Porti- en vrachtkosten 5.891 1.000 1.038
Telefoon- faxkosten 4.355 - 2.861
Accountantskosten 25.045 15.000 18.099
Diverse kosten 17.911 13.879 14.865

Totaal overige apparaatskosten 463.032 465.164 373.156

Totaal apparaatskosten 1.265.083 1.264.500 1.180.654

Projectkosten VMP
Realisatie

2015
Begroot

2015
Realisatie

2014
€ € €

VWI.19 Projectkosten VMP2013-2016 3.605.395 3.618.634 2.763.806
Ontvangen Subsidies verplichtingen - 183 318.312

Projectkosten VMP 3.605.395 3.618.817 3.082.118

Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

€ € €

Projecten eigen middelen 21.575 153.000 13.165
Bijdrage apkv - 17.000 -
Doorbel intern Ov.Personeelskosten -45 - -
Overige Kantoorkosten 5.222 - 2.474
Porti en Vracht (niet projecten) 49.468 - 30.594
Telefoon en Fax - - 388
Bank- en Transactiekosten 1.519 - 2.411
Vergaderingen (niet op project) - - 6.495
Overige Lasten 15 - -
Diverse kosten 243 - -

VWI.20 - Leden projecten 77.996 170.000 55.526



Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

€ € €

Kosten Projecten ICCAO 62.012 183.000 73.802
Overige Lasten - - 5
Diverse kosten 96 - 37

VWI.21 - IC-CAO projecten 62.107 183.000 73.844

Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

€ € €
Kosten projecten Kniestedt fonds 5.513 - 18.113

VWI.22 - Projecten Kniestedt fonds 5.513 - 18.113

Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

€ € €
VWI.23 Kosten Bondsprojecten

- Projectkosten bondsprojecten 54.255 - -
54.255 - -

Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

€ € €
Kosten Europese Unie projecten 195.764 700.000 438.757
Overige Lasten 184 - -

- - -
VWI.24 - Europese Unie projecten 195.948 700.000 438.757

Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

€ € €
Kosten projecten 115.000 0 0

VWI.25 - Solidariteitsfonds 115.000 - -

Totaal projectkosten 4.116.214 4.671.817 3.668.359

VWI.26 Diverse Lasten
Realisatie

2015
Begroot

2015
Realisatie

2014
€ € €

Dotatie dubieuze vordering 19.329 - 99.679
Accountantskosten 2014 resp. 2013 2.922 - 10.323
Overige -53 - 2.560
Totaal Diverse Lasten 22.198 - 112.562



De personeelsleden, werkzaam bij de Stichting CNV Internationaal, zijn in dienst bij de CNV
Vakcentrale. CNV Vakcentrale belast de kosten van deze personeelsleden door aan CNV
Internationaal. De omvang van deze formatie bedraagt 10,11 fte. Met deze detachering is een totaal
brutosalaris gemoeid van € 559.617.
De personeelskosten zijn hoger dan begroot en de realisatie van 2014. De reden hiervan is dat vanuit
de projecten Europese Unie een vergoeding voor salariskosten is ontvangen die lager ligt dan
begroot.

De kosten van project- en werkbezoeken zijn lager dan begroot omdat deze kosten zoveel mogelijk
zijn toeberekend aan de betreffende projecten en derhalve onder de projectkosten zijn gebracht.

De overige apparaatskosten zijn hoger dan de realisatie van 2014. De doorbelasting van de kosten
van de shared services vanuit CNV Vakcentrale liggen hieraan ten grondslag. Deze kosten zijn ten
opzichte van het vorig verslagjaar € 79.000 hoger. Daarnaast zijn de accountantskosten € 10.000
hoger dan het vorig verslagjaar.

De projectkosten van de VMP projecten zijn hoger dan het vorig verslagjaar. De reden hiervan is dat
in het jaar 2015 begrote bedragen voor het volgende boekjaar 2016 naar voren zijn gehaald.
Hiermee wordt getracht om de verantwoordingen van de projecten binnen de gestelde termijnen te
kunnen ontvangen. De kosten van de EU projecten zijn lager begroot dan het vorige verslagjaar.
Daar liggen twee redenen aan ten grondslag. De projecten lopen achter op het begrote programma
en tevens is men er niet in geslaagd om nieuwe projecten te werven, welke laatste wel in de
begroting was opgenomen.

Subsidies
De Stichting CNV Internationaal ontvangt uit diverse bronnen subsidies. Het grootste deel van de
subsidies wordt ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van de
financiering van projecten in het Vakbondsmedefinancieringsprogramma. De overige subsidies
worden verkregen van de Europese Unie, afspraken in het kader van cao-overleg (ICCAO),
aangewezen projecten door aangesloten bonden, legaten en donateurs.
De subsidies verkregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Unie worden voor een
bepaalde periode verstrekt. De overige subsidies hebben een incidenteel karakter. Voor nadere
toelichtingen op deze subsidies met betrekking tot afrekening, verantwoording, duur e.d. verwijzen
wij naar de in het jaarverslag en de jaarrekening opgenomen toelichtingen.

WNT-verantwoording 2015
Algemeen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het volgende op de stichting
CNV Internationaal van toepassing zijnde algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in
2015 voor de stichting CNV Internationaal is € 178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-
maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de
leden van de Raad van Toezicht. Dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5%
van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen
leidinggevend topfunctionaris
Mevrouw M.J. Alting von Geusau
Functie: manager
Duur dienstverband in 2015: 4 jaar
Omvang dienstverband (in fte): 1,0
Bezoldiging:
Beloning 83.662
Belastbare onkostenvergoedingen -
Beloningen betaalbaar op termijn -
Totaal bezoldiging 83.662
Toepasselijk WNT-maximum 178.000



Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)
De leden van de Raad van Toezicht (bestuur) ontvangen geen bezoldiging. Deze leden zijn Pieter
de Vente (voorzitter), Maurice Limmen (lid) en Willem Jelle Berg (lid).

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er zijn in 2015 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging
dienstverband.

Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015
een bezoldiging boven het toepasselijk WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere
jaren een vermelding op grond van WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten
plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op
grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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10.7 Budget en uitgaven 2015 per subprogramma en resultaatgebied



10.8. Budget en uitgaven 2015 per land incl. activiteiten en PCM (direct en indirect)

10.9. Budget en uitgaven 2015 incl. activiteiten en PCM (direct en indirect)



10.10 Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

- Onttrekken aan reserve CNV-I egalisatiefonds -35.497 24.986

- Onttrekken aan reserve projecten Eigen Middelen -76.955 -99.679

Per saldo -112.452 -74.693



10.11 Overzicht per bron

- VMP
- ICCAO
- Eigen Middelen
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Bron: ICCAO



Bron: Eigen Middelen

Bron: Eigen Middelen (bonden)


