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Accountantsrapport

Stichting Harvest Moon Beets
Zomerdijk 1
1475 JT Beets
Heerhugowaard, 27 juni 2018
Ons kenmerk: /24 maart 2017 tot en met 31 december 2017

Opdracht
De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 24 maart 2017 tot en met 31 december
2017 van Stichting Harvest Moon Beets te Beets.

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting Harvest Moon Beets te Beets is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van
baten en lasten over de periode 24 maart 2017 tot en met 31 december 2017 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. 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 Harvest Moon Beets.
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 er dan ook vanuit gaan 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.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Heerhugowaard, 27 juni 2018
Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
#ondertekenaar1

Was getekend
E.N. de Gans AA

#ondertekenaar2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming)
31-12-2017
€

24-03-2017
€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank

1.705

0

1.705

0

31-12-2017
€

24-03-2017
€

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Resultaat boekjaar
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1
1.364

0

341

0

1.705

0

Staat van baten en lasten over de periode 24-03-2017 tot en met 31-12-2017
24-03-2017 / 31-12-2017
€
€
Baten
Subsidiebijdrage
Sponsorbijdragen
Overige baten

1.500
5.207
1.256
7.963

Lasten
Verkoopkosten
Algemene kosten

2
3

4.676
1.582

Som der lasten

6.258

Belastingen

1.705
(341)

Saldo van baten en lasten

1.364

Kasstroomoverzicht over de periode 24-03-2017 tot en met 31-12-2017
24-03-2017 / 31-12-2017
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Verandering in werkkapitaal
Kortlopende schulden (exclusief banken)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Belastingen

1.705
341
2.046
(341)

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.705

Mutatie geldmiddelen

1.705

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

0
1.705
1.705

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Harvest Moon Beets is feitelijk en statutair gevestigd op Zomerdijk 1, 1475 JT te Beets en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68372493.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Harvest Moon Beets bestaan voornamelijk uit het organiseren van
congressen en beurzen.
De samenstelling van het bestuur in 2017 is als volgt:
Saskia Droog - Voorzitter
Katja Schuitema - Secretaris Penningmeester
Het bestuur is onbezoldigd.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
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.
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.
Grondslagen
Grondslagen voor de 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.

Toelichting op de balans
1 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 24 maart 2017
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2017

Resultaat
boekjaar
€
0
1.364
1.364

Toelichting op de staat van baten en lasten
24-03-2017 /
31-12-2017
€
Baten
Subsidiebijdrage
Sponsorbijdragen
Overige baten

1.500
5.207
1.256
7.963

2 Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Kosten sponsoring
Artiestenfee
Overige verkoopkosten

1.748
639
795
1.494
4.676

3 Algemene kosten
Administratiekosten
Oprichtingskosten en overige algemene kosten

83
1.499
1.582

Stichting Harvest Moon Beets

Saskia Droog
#klant1

Katja Schuitema
#klant2

