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               Stichting Beach Mission

               Leden van het bestuur

               Begoniaveld 18

               2914PB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Referentie: 16-RKU-31800                Nieuwerkerk aan den IJssel, 24 november 2017

Betreft:      jaarrekening 2016

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,

Vigilate Accountants B.V.

Ruud Kuiper RA

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410H, "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. 

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

gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw

stichting.

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 Beach Mission.

De jaarrekening van Stichting Beach Mission te Gemeente Zuidplas is door ons samengesteld op basis van

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en

verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 29.920 100,0% 13.751 100,0%

Activiteitenlasten 21.425 71,6% 5.330 38,8%

Bruto exploitatieresultaat 8.495 28,4% 8.421 61,2%

Afschrijvingen materiële vaste activa 79 0,3% 79 0,6%

Overige personeelskosten 555 1,9% 514 3,7%

Verkoopkosten 4.161 13,9% 1.371 10,0%

Autokosten 90 0,3% 2.560 18,6%

Kantoorkosten 796 2,7% 88 0,6%

Algemene kosten 326 1,1% 761 5,5%

Beheerslasten 6.007 20,2% 5.373 39,0%

Exploitatieresultaat 2.488 8,2% 3.048 22,2%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14 0,1% - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -53 -0,2% -9 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -39 -0,1% -9 -0,1%

Resultaat 2.449 8,1% 3.039 22,1%

De directie wordt gevoerd door:

Voorzitter: Dhr. D.J. (Dirk Jan) Boerman

Penningmeester: Dhr. A.M. (Arjan) Kriger 

2016 2015

Blijkens de akte d.d. 20 mei 2015 werd de stichting Stichting Beach Mission per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63355078.

De doelstelling van Stichting Beach Mission wordt in de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel het houden van evangelistische acties, alsmede het kanaliseren, organiseren

en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere

dienstige middelen die tot verwezelijking van het doel kunnen bijdragen.

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 762 841

762 841

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa 2.495 -

2.495 -

Liquide middelen 3.224 2.198

Totaal activazijde 6.481 3.039

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 november 2017

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 2.500 -

Overige reserves 2.988 3.039

5.488         3.039         

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 993 -

993 -

Totaal passivazijde 6.481 3.039

31 december 2016 31 december 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 november 2017
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.2  Staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

€ €

Bijdragen deelnemers 11.515 8.673

Giften en baten uit fondsenwerving 18.405 5.078

Baten 29.920 13.751

Kosten evangelisatiereizen 21.425 5.330

Activiteitenlasten 21.425 5.330

Bruto exploitatieresultaat 8.495 8.421

Afschrijvingen materiële vaste activa 79 79

Overige personeelskosten 555 514

Verkoopkosten 4.161 1.371

Autokosten 90 2.560

Kantoorkosten 796 88

Algemene kosten 326 761

Beheerslasten 6.007 5.373

Exploitatieresultaat 2.488 3.048

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -53 -9

Som der financiële baten en lasten -39 -9

Resultaat 2.449 3.039

Bestemming resultaat:

Dotatie bestemmingsreserve 2.500 -

Overige reserve -51 3.039

2.449 3.039

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 november 2017
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Schattingen

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Inventaris 10 %

Vorderingen

Afschrijvingspercentages:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

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.

De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële lease-overeenkomst het

economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende

verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt

gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

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.
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

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.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Afschrijvingen

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.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid

als bestemmingsfonds.

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 de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

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.

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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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

Inventaris

€

Aanschafwaarde 920

Cumulatieve afschrijvingen -79

Boekwaarde per 1 januari 841

Afschrijvingen -79

Mutaties 2016 -79

Aanschafwaarde 920

Cumulatieve afschrijvingen -158

Boekwaarde per 31 december 762

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2.495 -

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

Bank 3.098 -

KNAB ..784 1 2.198

KNAB ..544 125 -

3.224 2.198
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december - -

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Evangelisatiereizen 2.500 -

Bestemmingsreserve Evangelisatiereizen

Stand per 1 januari - -

Bestemming boekjaar 2.500 -

Stand per 31 december 2.500 -

Overige reserves

Stand per 1 januari 3.039 -

Bestemming resultaat boekjaar -51 3.039

Stand per 31 december 2.988 3.039

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen 993 -
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Bijdragen deelnemers

Bijdragen deelnemers evangelisatiereizen 11.515 8.673

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 18.405 5.078

Kosten evangelisatiereizen

Kosten evangelisatiereizen 21.425 5.330

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 79 79

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 410 312

Kilometervergoeding 145 202

555 514

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 3.143 706

Representatiekosten 482 584

Overige verkoopkosten 536 81

4.161 1.371

Autokosten

Autokosten 90 2.560

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 629 -

Drukwerk 37 -

Telefoonkosten 112 88

Portikosten 18 -

796 88

Algemene kosten

Verzekeringskosten 112 207

Advieskosten 109 554

Automatiseringskosten 60 -

Overige algemene kosten 45 -

326 761
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Stichting Beach Mission te Nieuwerkerk aan den Ijssel

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 14 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast rekening courant banken 53 9
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