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Voorwoord
Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.
Deel 1: Financieel verslag
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit
de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.
Deel 2: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.
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Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: 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 2021 en de staat van baten
en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 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'. 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. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Beach Mission.
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 dan ook ervan uitgaan 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.

Nieuwerkerk aan den IJssel, 18 augustus 2022

Vigilate Accountants B.V.
R. Kuiper RA
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Bestuursverslag
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Bestuursverslag
Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting Beach Mission ter inzage en is tevens te vinden op de website
nl.beachmission.org
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Jaarrekening
Stichting Beach Mission
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Balans
Na resultaatbestemming.

Balans activa
31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Materiële vaste activa

273

515
273

515

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.511

2.890

23.249

7.100

Activa
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25.760

9.990

26.033

10.505
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Balans passiva
31-12-2021

31-12-2020

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

21.750

7.500

158

812

Kortlopende schulden
Passiva
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21.908

8.312

4.125

2.193

26.033

10.505
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Baten

50.246

26.681

Kosten evangelisatiereizen

21.130

11.524

Brutomarge

29.115

15.157

Personeelskosten

710

717

Afschrijvingen

242

505

Werkkostenregeling

226

0

Overige personeelskosten

1.476

1.144

Huisvestingskosten

1.353

0

Verkoopkosten

4.633

1.672

Kantoorkosten

3.219

2.468

Assurantiekosten

185

185

Algemene kosten

3.317

1.431

Totaal kosten

15.359

8.122

Bedrijfsresultaat

13.756

7.035

-160

-122

13.596

6.913

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting

Resultaatbestemming

Resultaat
Bestemmingsreserve
Overige reserve

14.250

7.500

-654

-587
13.596
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Bedrijfsresultaat

2021

2020

13.756

7.035

Aanpassingen bedrijfsresultaat
Afschrijvingen

242

505
242

505

Mutatie werkkapitaal
Mutatie debiteuren

-51

2.137

Mutatie overige vorderingen

429

-2.905

Mutatie crediteuren

817

1.305

1.115

-6.787

Mutatie overige schulden

2.311

-6.250

-160

-122

Operationele kasstroom

16.149

1.168

Mutatie geldmiddelen

16.149

1.168

Betaalde interest
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten
De activiteiten van Beach Mission, statutair gevestigd te Gemeente Zuidplas, bestaan voornamelijk uit:
- het houden van evangelische 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.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Beach Mission is feitelijk gevestigd te Gemeente Zuidplas en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 63355078.

Valuta
De posten in de jaarrekening van Stichting Beach Mission worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent
(de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van Stichting Beach Mission. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn
in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten
laste van de winst-en-verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum.Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde
worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop
de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
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Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa
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.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Grondslagen van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen
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.

Grondslagen van eigen vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wetteijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de sticht
isn opgerict.
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Grondslagen van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
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.

Grondslagen van omzet
Algemeen
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.
Verkoop van goederen
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.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Projectopbrengsten en projectkosten
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar
rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoCmethode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte
projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare
wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en
verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de
projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra
het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de
PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.Het resultaat wordt bepaald als het verschil
tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen
opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover
het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten
zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden
toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
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Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden
de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de
kostprijs van de omzet.
De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten.

Grondslagen van bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.
Stichting Beach Mission heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en betaalt Stichting Beach Mission verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd
zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of
tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de
balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van financiële baten en lasten
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.

Grondslagen van belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
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(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde
commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekeningcourant met Stichting Beach Mission.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

273

515

273

515

Materiële vaste activa
Inventaris

Verloop materiële vaste activa
Verslag jaar
Inventaris

Totaal

2.528

2.528

-2.013

-2.013

515

515

-242

-242

-242

-242

2.528

2.528

-2.255

-2.255

273

273

Verloop materiële vaste activa
Beginsaldo
Verkrijgings of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Mutaties
Afschrijvingen
Eindsaldo
Verkrijgings of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
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Vorderingen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

0

-51

2.511

0

0

2.940

2.511

2.890

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen uit hoofde van
belastingen
Overlopende activa

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Vorderingen uit hoofde van belastingen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

2.511

0

2.511

0

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

Nog te ontvangen giften

0

35

Vooruitbetaalde bedragen

0

2.905

0

2.940

Vorderingen uit hoofde van
belastingen
Omzetbelasting

Overlopende activa

Overlopende activa
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Tegoeden op bankrekeningen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

Betaalrekening KNAB 283

13.643

6.785

Betaalrekening KNAB 711

8.062

59

Spaarrekening KNAB 784

1.384

201

23.089

7.045

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

407

0

-247

55

160

55

Tegoeden op bankrekeningen

Kruisposten

Kruisposten
Stortingen onderweg
Mollie
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Eigen vermogen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

21.750

7.500

158

812

21.908

8.312

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

De bestemmingsreserve is opgenomen op grond van het beleidsplan en is gevormd voor aanbetalingen en
overige gerelateerde accommodatiekosten voor voorgenomen reizen.

Verloop bestemmingsreserves
Verslag jaar
Bestemmingsreserve

Totaal

7.500

7.500

14.250

14.250

21.750

21.750

Verloop bestemmingsreserves
Eindsaldo
Beginsaldo
Toevoegingen

Verloop overige reserves
Verslag jaar
Overige reserve

Totaal

812

812

-14.250

-14.250

13.596

13.596

158

158

Verloop overige reserves
Eindsaldo
Beginsaldo
Overboekingen
Allocatie van het resultaat
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Kortlopende schulden
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

2.589

1.772

74

0

462

123

1.000

298

4.125

2.193

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Salarisverwerking
Overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Salarisverwerking
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

410

123

52

0

462

123

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

0

198

1.000

100

1.000

298

Salarisverwerking
Netto lonen
Reservering vakantiegeld

Overlopende passiva

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Nog te ontvangen facturen
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Bijdragen deelnemers
evangelisatiereizen

18.211

9.665

Giften en baten uit fondsenwerving

32.035

17.016

50.246

26.681

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

13.612

7.004

3.705

2.974

538

968

3.686

578

126

0

-537

0

21.130

11.524

Baten

Evangelisatiereizen

Evangelisatiereizen
Kosten evangelisatiereizen
Evangelisatiemateriaal
Teamdag en trainingsavonden
Setupkosten nieuwe reizen
Toeristenbelasting
Mutatie BTW marge reizen
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Totaal kosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Personeelskosten

710

717

Afschrijvingen

242

505

Werkkostenregeling

226

0

Overige personeelskosten

1.476

1.144

Huisvestingskosten

1.353

0

Verkoopkosten

4.633

1.672

Kantoorkosten

3.219

2.468

Assurantiekosten

185

185

Algemene kosten

3.317

1.431

15.359

8.122

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Lonen en salarissen

588

593

Sociale lasten

122

124

710

717

Totaal kosten

Personeelskosten

Personeelskosten

Gedurende het jaar 2021 waren 0,1 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 0,1).

Lonen en salarissen
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

544

466

44

89

0

39

588

593

Lonen en salarissen
Bruto-loon
Vakantiegeld
Overige lonen en salarissen
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Afschrijvingen materiële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

242

505

242

505

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

226

0

226

0

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

294

305

1.182

839

1.476

1.144

Afschrijvingen materiële vaste
activa
Bedrijfsinventaris

Werkkosten gericht vrijgesteld

Werkkosten gericht vrijgesteld
Overige werkkosten gericht
vrijgesteld

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Declaraties bestuur
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Huisvestingskosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

1.353

0

1.353

0

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

3.644

871

Representatiekosten

759

681

Reis- en verblijfkosten

229

20

0

100

4.633

1.672

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Kantoorbenodigdheden

936

857

Telefoon en internet

376

302

34

0

1.874

1.309

3.219

2.468

Huisvestingskosten
Kleine investeringen ter beschikking
gestelde kantoorruimte

Verkoopkosten

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten

Overige verkoopkosten

Kantoorkosten

Kantoorkosten

Drukwerk
Kosten automatisering
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Assurantiekosten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

185

185

185

185

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

3.317

1.107

0

324

3.317

1.431

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

160

122

160

122

Assurantiekosten
Overige assurantiepremies

Algemene kosten

Algemene kosten
Accountantskosten
Algemene kosten

Overige financiële baten en lasten

Overige financiële baten en
lasten
Rente en kosten bank
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