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ZÈ Bordan accoLrntants
a adviseLrrs

41793lGdvdB/RvP
R.H.G. von Piekartz
21 februari 2018

Aan het bestuur van
Stichting De Ontmoeting Atmeto
Marke Votthe 13

7603 GM Atmelo

kenmerk
behandetd door
datum

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

f Opdracht

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met tettingen

van € 317.388 en de winst-en-vertiesrekening stuitende met een resuttaat van € 12.941 , samengestetd.

2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting De Ontmoeting Atmeto is door ons samengestetd op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de batans per 31 december 2017 en de staat van baten en tasten over 2017

met de daarbij horende toetichting. ln deze toetichtingen is onder andere een ovezicht van de gehanteerde

grondstagen voor financiëte verstaggeving opgenomen.

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

getdende Standaard 4410, "Samenstettingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat

wij u ondersteunen bij het opstetten en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nedertand

atgemeen aanvaarde grondstagen voor financië,te verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiëte verstaggeving toegepast.

Bij een samenstettingsopdracht bent u er verantwoordetijk voor dat de informatie ktopt en dat u ons atte retevante

informatie aantevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor getdende

regetgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstetting dat u aan deze verantwoordetijkheid heeft votdaan. Ats

slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening gtobaat nagegaan dat het beetd

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Ontmoeting Atmeto. Wij hebben geen

controte- of beoordetingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat ste[ten om een oordeel te geven of een

conctusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons getdende retevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneet, vakbekwaam en zorgvuldig, integer

en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toetichting op aard en reikwijdte van een samenstettingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naar www. nba. nt/ uitteg-samenste[tingsverktaring.

Twentepoort oost 18b

Postbus 571,7600 AN Almelo

0546 44 16 7t
wrvvr¡.bordan.nl

infoi¿lbordan.nl

B0rdan Acc0untants & Adv¡seurs is een handelsnaam van Bordan Accountants Belastingadviseurs 8.V.,

siatutair gevestigd te RiJssen en ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder numnrer 08213105.



Zl.i.tr.tne De ontmoeting Almelo te Almelo

Almelo, 21 februari 2018

Bordan Accountants & Adviseurs

WG

G.D. van den Berg AA



æ
Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo

3 Algemeen

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door voozitter N.W. Kamp, penningmeester N. Oosterhuis-Pastoor,
secretaris A. Kroeskamp en de overige bestuursleden T. Schepers en H. Podt.

3.2 Oprichtingstichting

Bij notariëte akte d.d. 2 november 2012 is opgericht de Stichting De Ontmoeting Atmeto. De activiteiten worden
met ingang van voomoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting De Ontmoeting Atmeto.
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1 Balans per 31 december 2017
(na winstbestemming)

Activa

Yaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
lnventaris

Ylottende activa

Liquide middelen

31 december
2017

31 december
2016

€€

(1)

(zl

209.812
40.425

216.562
55. I 25

250.237

67.151

271.687

31.307

Samenstelti ngsverklarin g afgegeven

317.388 302.994
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3l december
2017

3f december
2016

€€

Passiva

Sticñtíngsvennogen

Bestemmingsreserve pand
Vrij besteedbaar vermogen

Overige voozieningen

Langlopende schulden

Schutden aan kredietinstettingen
Overige schutden

Kortlopende schulden

Overtopende passiva

(3)

(s)

10.000
107.838 1M.896

(4)

1 1 7.838

7.s00

r80.000
8.1 50

104.896

180.000
1ó.000

188.1 50

3.900

19ó.000

2.098

Samenstettingsverktaring afgegeven

31 7.388 302.994
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2 Staat van baten en lasten over 2017

Baten

Baten

Som van de geworven baten

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Exptoitatiekosten
Atgemene kosten

Financiëte baten en lasten

Exploitatie

Satdo 2017 Satdo 2016

€ €

(6) 52.415 47.269

52.4'.15

21.450
10.659

21

1.089

47.269

21.450
2.906

457

1.619

(7)
(8)
(e)

(10)

33.2',t9

6.255

26.432

5.475

12.94',1 15.362

7Samenstettingsverktaring afgegeven
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3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Ontmoeting Almeto bestaan voornamelijk uit het beschikbaar stetten van de kerk
aan wijkgemeente De Ontmoeting te Atmeto en overige christetijke groeperingen.

Vestigingsadres

Stichting De Ontmoeting Almeto (geregistreerd onder KvK-nummer 56450648) is feitetijk gevestigd op ilarke Votthe
13 te Almelo.

Algemene grondslagen voor de opstellíng van de jaarrekening

De jaarrekening is opgestetd votgens de in Nedertand algemeen aanvaarde grondstagen voor financiëte
verstaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resuttaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondstag voor de specifieke batanspost anders wordt vermetd, worden de activa en
passiva gewaardeerd votgens het kostprij smodet.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden stechts
opgenomen voor zover zij op batansdatum zijn gereatiseerd. Verptichtingen en mogetijke vertiezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verstagjaa6 worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de woarderíng van act¡va en passívo

Materiële vaste activa

De materiëte vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumutatieve 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,
rekening houdend met een eventuete residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overìge voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter getijkmatige verdeting van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaatd op basis
van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde
onderhoud wordt ten laste van deze vooziening gebracht.

ISamenstettingsverktaring afgegeven
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Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schutden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reëte waarde
en vervotgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reëte waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
meestat getijk aan de nominate waarde.

Kortlopende schulden

Korttopende schutden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reëte waarde. Korttopende schulden
worden na eerste venverking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dislagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs getijk aan de nominate
waarde-

Grondslagen voor resultøatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaatd ats het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verstagjaar met inachtneming van de hiervoor vermetde waarderingsgrondstagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geteverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
wetke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze vooaienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geworven giften en baten uit georganiseerde
activiteiten.

Bestedingen doelstetlingen

De bestedingen in het kader van de doetstettingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verptichting betrouwbaar kan worden
vastgestetd. Voonvaardetijke verptichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden votdaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiëte vaste activa zijn berekend door middet van vaste percentages van de
aanschaffingswarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop
van materiëte vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -tasten betreffen de op de verstagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -tasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

9Samenstettingsverktari ng afgegeven
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4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Yaste activa

l. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari2OlT
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumutatieve afschri jvin gen en waardeverminderingen

Afschrijvingspercentages

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
lnventaris

Ylottende activa

2. Liquide middelen

Rabobank
Rabobank Bedri jfsspaarrekening

Bedrijfs-
gebouwen en -

terreinen lnventaris Totaal

€ € €

225.W0
-8.438

73.500
-18.375

298.500
-26.81 3

216-562 55. 1 25 271.687

-6.750 -14.700 -21.450

225.000
-1 5.1 88

73.500
-33.075

298.500
-48.263

209.812 40.425 250.237

%

3

20

31-12-2017 31-12-2016

€ €

26.051
41.100

30.207
1.100

Samenstetti ngsverktarin g afgegeven -10-

67.151 3r.307
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Passiva

3. Stíchtíngsvermogen

Bestemmingsreserve pand
Vrij besteedbaar vermogen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

4. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Hypotheek Stichting Rivat

Overige schulden

Lening derden

De hoofdsom dient maximaat op 9 oktober 2020 te worden afgetost.
Er zijn geen zekerheden gestetd.

5. Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Overige verkoopkosten
Accountantskosten

Hypotheek Stichting Rivat

Deze hypothecaire lening ad € 205.000 is verstrekt ter financiering van de aanschaf van het pand aan de
Hoornbladstraat 29a te Atmeto. lnzake aftossingen zijn geen afspraken gemaakt.

Ats zekerheid is gestetd het pand aan de Hoornbtadstraat 29a te Almeto.

31-12-2017 31-12-2016

€ €

10.000
107.838 104.896

1 17.838 104.896

7.500

180.000 180.000

8.1 50 1ó.000

3.000
900

1.198
900

3.900 2.098

Samenstettingsverktarín g afgegeven -11 -
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

6. Baten

Jaartijks toegezegde bijdragen
Sponsoring stichting
Bijdrage PGA

Cons. opbrengsten
Toegezegde bijdragen gebouw

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bed rijfsgebouwen en -terreinen
lnventaris

Overige bedrijfskosten

7. Huisvestingskosten

Onroerend-goed belasting
Assurantie onroerend goed
Schoonmaakartiketen en kantinekosten
Mutatie voorziening groot onderhoud

8. Exploitatiekosten

Onderhoud inventaris

9. Algemene kosten

Accountantskosten
Bedrijfsvezekeringen

10. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgetij ke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten bankier
Rente hypotheek en lening

Satdo 2017 Satdo 201ó

€ €

10.807
4.608

27.000

10.000

f 1.659
3.848

12.075
358

19.329

52.415

6.750
14.700

47.269

6.750
14.700

21.450 21.450

2.262
897

7.500

713
888
305

1

10.659 2.906

21 457

1.089 1.089
530

1.089 1.619

-6.255 -5.475

-173
-ó.082

- 1ó5
-5.310

Samensteltingsverktaring afgegeven -12-

-6.255 -5.475
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Ondertekening van de jaarrekening

Vastste I li ng jaar r ekeni ng

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgestetd door het bestuur

Almeto, 21 februari 2018

Stichting De Ontmoeting Atmeto
Namens deze,

N.W. Kamp A. Kroeskamp

^ffiø

T. Schepers

Samensteltingsverklaring afgegeven - 13 -


