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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Aan het bestuur van
Stichting BEBO Bakery
p/a Dargstraat 16
7776 BN SLAGHAREN

Dedemsvaart, 17 december 2021
Referentie: 10208/2020/CK
Betreft:
jaarrekening 2020

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2020 vormen, zijn aan dit rapport toegevoegd.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
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1.1 Samenstellingsverklaring
Aan: het bestuur van Stichting BEBO Bakery

De jaarrekening van Stichting BEBO Bakery te Slagharen is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en
verliesrekening over 2020 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek (BW). 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 BEBO Bakery.
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.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Dedemsvaart, 17 december 2021
AMS Accountants

W.A.C. Kuik AA RB
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Stichting BEBO Bakery te Zwolle

1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 9 januari 2004 werd Stichting BEBO Bakery per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 05074229.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting BEBO Bakery wordt als volgt omschreven:
- kansarme kinderen in Ghana op korte termijn van voedsel te voorzien en op langere termijn deze
kansarme kinderen een vak te leren;
- het bouwen, inrichten en exploiteren van een educatieve broodbakkerij met bedrijfsruimte.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting BEBO Bakery bestaan voornamelijk uit:
- het werven van vrijwilligers die het doel van de stichting ondersteunen;
- het werven van sponsors en financiële bijdragen;
- het houden van collectes;
- alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- H.M. Beukeveld (voorzitter)
- D.H.J. Kohrman (secretaris)
- J.W. Bouwhuis (penningmeester)
- J.H. Mensink (bestuurslid)
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).

Jaarverslag
De gegevens van de jaarrekening zijn ontleend aan het jaarverslag 2020 van Stichting BEBO Bakery.
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Stichting BEBO Bakery te Zwolle

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.
2020
€

2019
%

€

%

Ontvangen donaties
Bruto bedrijfsresultaat

2.470
2.470

100,0%
100,0%

5.225
5.225

100,0%
100,0%

Ondersteuning projecten
Algemene kosten
Som der kosten

1.000
1.259
2.259

40,5%
51,0%
91,5%

5.000
3.401
8.401

95,7%
65,1%
160,8%

211

8,5%

-3.176

-60,8%

-

0,0%
0,0%

1.429
1.429

27,4%
27,4%

Resultaat voor belastingen
Belastingen

211
-

8,5%
0,0%

-1.747
-

-33,4%
0,0%

Resultaat na belastingen

211

8,5%

-1.747

-33,4%

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten

1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 1.958. De ontwikkeling van het resultaat 2020
ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
4.000
2.142

Ondersteuning projecten
Algemene kosten

6.142
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
2.755
1.429

Ontvangen donaties
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

4.184
1.958

Stijging resultaat

-6-

2. JAARREKENING

-7-

Stichting BEBO Bakery te Slagharen
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Machines en installaties

1

1
1

1

Liquide middelen

16.107

15.896

Totaal activazijde

16.108

15.897

Vlottende activa

PASSIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

16.108

15.897

Totaal passivazijde
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16.108

15.897

16.108

15.897

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 17 december 2021

Stichting BEBO Bakery te Slagharen

Stichting BEBO Bakery te Zwolle

2.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020
€

1.000
1.259

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten

€

2.470
2.470

Ontvangen donaties
Bruto bedrijfsresultaat
Ondersteuning projecten
Algemene kosten
Som der kosten

2019
€

€
5.225
5.225

5.000
3.401
2.259

8.401

211

-3.176

-

1.429
-

1.429

Resultaat voor belastingen
Belastingen

211
-

-1.747
-

Resultaat na belastingen

211

-1.747
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting BEBO Bakery te Slagharen

Stichting BEBO Bakery te Zwolle

2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
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.
Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).
De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden
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 de 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.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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Stichting BEBO Bakery te Slagharen

Stichting BEBO Bakery te Zwolle

2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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.
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 VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en de kosten en andere lasten
over het jaar. De ontvangsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen.
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Stichting BEBO Bakery te Zwolle

2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Machines en
installaties
€

Totaal 2020

Aanschafwaarde
Boekwaarde per 1 januari

1
1

1
1

Aanschafwaarde
Boekwaarde per 31 december

1
1

1
1

31-12-2020
€
2020
€
-

31-12-2019
€
2019
€
14.000
-7.408
6.592
-6.592
-

€

De machines zijn ter beschikking gesteld aan diverse Area managers.

Stand per 1 januari
Cumulatieve aflossing
Aflossing boekjaar
Stand per 31 december

Dit betreft een in 2017 verstrekte geldlening aan Melvin & Rebecca te Ghana ter grootte van € 15.000. De
rente bedraagt 5% per jaar. Aflossing geschiedt in 5 maandelijkse termijnen van € 500,- en 19
maandelijkse termijnen van € 800,-. De lening is in 2019 in zijn geheel afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020
€
Liquide middelen
ABN AMRO bank
Rabobank

1.164
14.943
16.107

31-12-2019
€
4.366
11.530
15.896

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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Stichting BEBO Bakery te Zwolle

2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2020
€
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

15.897
211
16.108
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2019
€
17.644
-1.747
15.897

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 17 december 2021

Stichting BEBO Bakery te Slagharen

Stichting BEBO Bakery te Zwolle

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€
Ontvangen donaties
Donaties

2019
€

2.470

5.225

De ontvangen donaties over 2020 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 52,7% gedaald.

Ondersteuning projecten
Bebo Foundation

Algemene kosten
Administratiekosten
Website
Reiskosten
Bankkosten

1.000

5.000

486
497
276
1.259

525
2.562
314
3.401

-

1.429

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente lening Melvin & Rebecca

Slagharen,
Stichting BEBO Bakery

H.M. Beukeveld (voorzitter)

D.H.J. Kohrman (secretaris)

J.W. Bouwhuis (penningmeester)
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