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1. FINANCIEEL RAPPORT
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Beacon Ministries
Het bestuur
Schippersmeen 91
3844CM HARDERWIJK

Referentie: 2120160228
Betreft:
jaarrekening 2015

Amsterdam, 28-02-2016

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw
kerkgenootschap.
De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Beacon Ministries te Harderwijk
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap
verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
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 vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Henery's Financial Advice

J.R.R. Henery
Administratieconsulent
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Beacon Ministries te Harderwijk
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 31-07-2013 werd de kerkgenootschap Beacon Ministries per genoemde datum
opgericht.
De genootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58848088.

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2015
€

%

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

6.975
6.975

100,0%
100,0%

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Vrije kostenrubriek A
Som der bedrijfskosten

4.045
109
360
60
1.906
6.480

58,0%
1,6%
5,2%
0,9%
27,3%
93,0%

495

7,0%

-202
-202

-2,9%
-2,9%

293

4,1%

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

Het resultaat 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen met € 293,--. De ontwikkeling van het resultaat 2015
ten opzichte van 2014 kan als volgt worden weergegeven:

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Vrije kostenrubriek A
Rentelasten en soortgelijke kosten
Stijging resultaat
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Beacon Ministries te Harderwijk
1.4 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2015
€
Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

6.975
6.975

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Gemeenteactiviteitenkosten
Som der bedrijfskosten

4.045
109
360
60
1.906
6.480
495

Bedrijfsresultaat

-202
-202

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

293

Resultaat
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Beacon Ministries te Harderwijk
1.5 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2015
€
€
Op korte termijn beschikbaar:
1.961

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1.961
510
1.451

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

1.451

Deze financiering vond plaats met:
1.451
1.451

Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 31 december 2014
gestegen met € 1.451,--.
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2. JAARREKENING
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)
31 december 2015
€
€

ACTIVA
Vlottende activa

Liquide middelen

1.961

Totaal activazijde

1.961

Harderwijk,
Beacon Ministries
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)
31 december 2015
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve onverdeeld resultaat

1.451
1.451

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

510
510
1.961

Totaal passivazijde

Harderwijk,
Beacon Ministries
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.2 Winst- en verliesrekening over 2015
2015
€

€
6.975
6.975

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat
4.045
109
360
60
1.906

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Gemeenteactiviteitenkosten
Som der bedrijfskosten

6.480
495

Bedrijfsresultaat
-202

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-202
293

Resultaat

Harderwijk,
Beacon Ministries
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.3 Kasstroomoverzicht over 2015
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2015
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

495
510
510
1.005

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-202

Rentelasten en soortgelijke kosten

-202
803

Kasstroom uit operationele activiteiten

803

Mutatie geldmiddelen
Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

1.158
803
1.961
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Valuta
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 winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
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.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
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.
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
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.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
ABN AMRO 44.78.79.731
ABN AMRO 46.15.766
Kas

570
1.368
23
1.961
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserve onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Mutatie bij
Mutatie af
Stand per 31 december

1.668
-510
293
1.451

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Nog te betalen huurkosten

510
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Beacon Ministries te Harderwijk
2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2015
€
Netto-omzet
Giften algemeen
Giften sprekers
Giften kerstdiner

6.905
45
25
6.975

De netto-omzet over 2015 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 0% gestegen.

Huisvestingskosten
Huurkosten

4.045

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten

109

Kantoorkosten
Drukwerk
Kosten hosting

185
175
360

Algemene kosten
Reiskosten

60

Gemeenteactiviteitenkosten
Kosten tiende ANBI instellingen
Bijdrage bijbelstudie
Project Nepal
Project Guinea
Project samen eten
Kerstdiner

671
120
200
500
60
355
1.906

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

202
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