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RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Bema  
Belvederelaan 439  
8043 VD Zwolle

Kenmerk Behandeld door Datum

2810/2019 J.V. 3 maart 2020

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                ALGEMEEN

1.1                Bedrijfsgegevens

De Stichting Bema heeft ten doel:
a. het opzetten en in stand houden van één of meer woonprojecten voor meerderjarigen met een stoornis in het
autistisch spectrum;
b. het bieden van alle vormen van zorg en begeleiding die voldoet aan de behoefte van meerderjarigen met een
stoornis in het autistisch spectrum.

1.2                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting samengesteld.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratie/Adviesburo Brockbernd BV

A. Brouwer 
              



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
 

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 9.963 5.851

Liquide middelen 280.444 277.391

 290.407 283.242
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 177.734 180.199

Voorzieningen

Vervangingsreserve inventaris 87.410 88.549

Kortlopende schulden

Crediteuren - 600
Overige schulden en overlopende passiva 25.263 13.894

25.263 14.494

 290.407 283.242
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

Exploitatie bijdragen 345.207 346.626
Exploitatie lasten 303.434 310.282

Bruto-omzetresultaat 41.773 36.344

Som der bedrijfsopbrengsten 41.773 36.344

Kosten

Afschrijvingen 771 5.238
Overige bedrijfskosten 43.233 42.350

44.004 47.588

Bedrijfsresultaat -2.231 -11.244

Financiële baten en lasten -234 -236

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.465 -11.480
. - -

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.465 -11.480
Toevoeging reserve 2.465 11.480

Resultaat - -
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Bema zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Vorderingen en overlopende activa

De activa zijn aangeschaft en in mindering gebracht op ontvangen subsidies. De afschrijvingen op activa die
in mindering gebracht zijn op ontvangen subsidies worden toegevoegd aan de vervangingsreserve inventaris.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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