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Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte heer Van Maaren,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting African Mission te Arnhem 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte 

gegevens.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Hoogachtend,

Finovion Arnhem

K. Wisserhof

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

gaarne bereid.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 31 januari 2003 werd de stichting Stichting African Mission per genoemde datum 

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27256705.

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

Het bieden van praktische hulp en ondersteuning en het delen van het christelijk geloof aan mensen in Afrika, 

met name in Zuid-Sudan; alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De directie wordt gevoerd door:

- I.L. Amudo

- J.P. van Maaren

- J. Huisman
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 17.932 100,0% 2.129 100,0%

Activiteitenlasten 35.637 198,7% 5.714 268,4%

Bruto exploitatieresultaat -17.705 -98,7% -3.585 -168,4%

Verkoopkosten 468 2,6% 922 43,3%

Autokosten 22 0,1% 178 8,4%

Kantoorkosten - 0,0% 91 4,3%

Algemene kosten 466 2,6% 1.945 91,4%

Beheerslasten 956 5,3% 3.136 147,4%

Exploitatieresultaat -18.661 -104,0% -6.721 -315,8%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 0,0% 73 3,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -514 -2,9% -241 -11,3%

Som der financiële baten en lasten -514 -2,9% -168 -7,9%

Resultaat -19.175 -106,9% -6.889 -323,7%

2018

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

op de staat van baten en lasten.

2017
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Baten 15.803

Daling van:

Verkoopkosten 454

Autokosten 156

Kantoorkosten 91

Algemene kosten 1.479

17.983

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 73

Stijging van:

Activiteitenlasten 29.923

Rentelasten en soortgelijke kosten 273

30.269

Daling resultaat 12.286

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 12.286. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten 

opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
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2.  JAARREKENING



Stichting African Mission te Arnhem

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa 37 300

37 300

Liquide middelen 44.778 35.158

Totaal activazijde 44.815 35.458

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting African Mission te Arnhem

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves 13.283 32.458

13.283          32.458          

Kortlopende schulden

Overige schulden 31.500 3.000

Overlopende passiva 32 -

31.532 3.000

Totaal passivazijde 44.815 35.458

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting African Mission te Arnhem

2.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 2017

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving 17.932 2.129

Baten 17.932 2.129

Besteding baten met bijzondere bestemming 7.137 5.714

Overige lasten 28.500 -

Activiteitenlasten 35.637 5.714

Bruto exploitatieresultaat -17.705 -3.585

Overige bedrijfskosten 956 3.136

Beheerslasten 956 3.136

Exploitatieresultaat -18.661 -6.721

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 73

Rentelasten en soortgelijke kosten -514 -241

Som der financiële baten en lasten -514 -168

Resultaat -19.175 -6.889

Resultaat -19.175 -6.889

Bestemming resultaat:

Overige reserve -19.175 -6.889

-19.175 -6.889
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Stichting African Mission te Arnhem

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting African Mission, statutair gevestigd te Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 27256705.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

- het opzetten van projecten

- samenwerken met instanties met een soortgelijk doel en met de lokale bevolking in Afrika

De jaarrekening 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 de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de staat van baten en lasten.

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

De activiteiten van Stichting African Mission, statutair gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit:

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'.

 - 11 -



Stichting African Mission te Arnhem

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

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.

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.

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 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 African Mission te Arnhem

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

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.

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

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.

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.

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.
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Stichting African Mission te Arnhem

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 37 300

Liquide middelen

ING 9514265 817 5.158

ING spaarrekening 43.961 30.000

44.778 35.158
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Stichting African Mission te Arnhem

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2018 2017

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 32.458 39.347

Bestemming resultaat boekjaar -19.175 -6.889

Stand per 31 december 13.283 32.458

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Reservering Noodhulp 1.500 1.500

Reservering WAU 4.000 1.500

Reservering Boschetti Primary School 3.000 -

Reservering Renovatie St. Veronica Capel 3.000 -

Reservering Trumpeter 20.000 -

31.500 3.000

Overlopende passiva

Te betalen administratiekosten 32 -

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 0.
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Stichting African Mission te Arnhem

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties 17.932 2.129

Besteding baten met bijzondere bestemming

Ondersteuning projecten 7.137 5.714

Overige lasten

Mutatie reserveringen 28.500 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 48 56

Reis- en verblijfkosten - 766

Huisstijl/drukwerk 120 100

Afboeken oninbare vorderingen 300 -

468 922

Autokosten

Kilometervergoeding 22 178

Kantoorkosten

Kosten automatisering - 91

Algemene kosten

Administratiekosten 466 581

Juridische kosten - 1.364

466 1.945
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Stichting African Mission te Arnhem

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten - 73

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 514 241
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