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Jaarrekening



Balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref. € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 4.

Inventarissen 507 973

Vlottende activa

Voorraden

Handelsgoederen 5. 949 1.101

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende

activa 6. 11.193 6.244

11.193 6.244

Liquide middelen 7. 111.098 221.200

123.747 229.518

Passiva € € € €

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 8. 30.000 30.000

Bestemmingsreserve 9. 47.643 20.528

Bestemmingsfondsen 10. 41.850 176.346

119.493 226.874

Kortlopende schulden 11.

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 12. 492 466

Overige schulden en overlopende passiva 13. 3.762 2.178

4.254 2.644

123.747 229.518

Activa 2016 2015

2016 2015
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Staat van baten en lasten 2016

Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015

Ref. € € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 14. 128.543 111.800 151.587

Baten uit acties van derden 16. 34.980 18.800 4.062

Rentebaten 17. 443 1.400 1.473

Som der baten 163.966 132.000 157.122

Lasten

Besteding aan de doelstelling

Projecten 18. 254.632 281.200 135.350

Werving baten

Kosten fondsenwerving 19. 9.317 11.500 9.084

Kosten acties van derden 20. 314 - 230

Rente en kosten bank 21. 251 1.600 592

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 22. 6.833 5.200 5.834

Som der lasten 271.347 299.500 151.090

Saldo -107.381 -167.500 6.032

Bestemming saldo 2016

Toevoeging/onttrekking:

Continuïteitsreserve - - -

Bestemmingsreserve 27.115 - 10.362

Bestemmingsfondsen -134.496 - -4.330

-107.381 -167.500 6.032
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Kasstroomoverzicht over 2016

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Baten minus de lasten -107.381 6.032

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële vaste activa 4. 466 551

466 551

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden 5. 152 64

Vorderingen 6. -4.949 -5.223

Kortlopende schulden 11. 1.610 670

-3.187 -4.489

Kasstroom uit operationele activiteiten -110.102 2.094

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 4. - -

Overige mutaties - 706

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 706

Mutatie geldmiddelen -110.102 2.800

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 221.200 218.400

Mutatie boekjaar -110.102 2.800

Stand per 31 december 7. 111.098 221.200
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemene toelichting
1.1. Doelstelling

Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich richt op kinderen uit

straatjeugd, tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Albanië en Bulgarije.

De missie van de stichting is het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan

probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zodat

deze risicokinderen een volwaardig leven leiden zonder de maatschappij tot de last te zijn.

Mission Possible heeft afdelingen in Finland, Zweden, Engeland, Verenigde Staten en Nederland.

Het werk wordt gedaan vanuit kantoren aan huis en in veel gevallen door parttimers en vrijwilligers.

Ook vanuit de landen waar de projecten worden uitgevoerd vindt fondsenwerving plaats; in de

meeste gevallen gaat het om voedsel, kleding en meubilair.

1.2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

De heer L.C. van Dijke (voorzitter);

De heer H. Graber (secretaris);

De heer T. Boeringa (penningmeester);

De heer B. van den Berg;

De heer I.B. Ivanov.

1.3. Vestigingsadres

Stichting Mission Possible Nederland is feitelijk gevestigd op Aak 13f, 9981 EK, Uithuizen.

1.4. Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende

schulden. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

1.5. Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur

van Stichting Mission Possible Nederland zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende

jaarrekeningposten.
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2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1. Algemeen

Stichting Mission Possible Nederland behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van

Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende

Instellingen' die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld

in euro's.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal)) worden in het algemeen

gewaardeerd tegen de verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs of tegen actuele waarde. Indien geen

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

In de balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen, waarmee

wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar.

2.3. Materiële vaste activa

Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs plus bijkomende kosten

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere

bedrijfswaarde.

2.4. Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale

waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

2.5. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1. Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der

lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij

voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd

tegen de reële waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat

van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten

verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede

gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een

onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last)

verwerkt in de staat van baten en lasten.

3.2. Baten eigen fondsen werving

Baten eigen fondsenwerving worden verantwoord in het jaar dat deze zijn toegezegd dan wel

ontvangen zijn.
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3.3. Baten uit gezamenlijke acties

Baten uit gezamenlijke acties worden verantwoord in het jaar waarop de baten betrekking hebben.

3.4. Baten uit acties van derden

Baten uit acties van derden worden verantwoord in het jaar dat deze zijn toegezegd dan wel zijn

ontvangen.

3.5. Rentebaten

Rentebaten bestaande uit bankrente worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

3.6. Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

Met Mission Possible Finland is overeengekomen dat het grootste deel van de salariskosten van de

directeur wordt doorbelast aan Mission Possible Finland.

3.7. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijs plus bijkomende

kosten. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte

economische levensduur.
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Toelichting op de balans

4. Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt

weergegeven:

Inventa-

rissen

€

Stand per 1 januari 2016

Verkrijgingsprijzen 2.754

Cumulatieve afschrijvingen -1.781

Boekwaarden 973

Mutaties

Investeringen -

Afschrijvingen materiële vaste activa -466

Saldo -466

Stand per 31 december 2016

Verkrijgingsprijzen 2.754

Cumulatieve afschrijvingen -2.247

Boekwaarden 507

Afschrijvingspercentage 20

5. Voorraden
Dit betreft diverse artikelen bestemd voor verkoop.

6. Overige vorderingen en overlopende activa
2016 2015

€ €

Nog te ontvangen rente 443 1.473

Nog te ontvangen toezeggingen - 3.750

Vooruitbetaalde bedragen 10.750 1.021

11.193 6.244

De vooruitbetaalde bedragen betreffen vooruitbetaalde bestedingen aan projecten.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen

benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig

voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
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7. Liquide middelen
2016 2015

€ €

Rabobank Noord-Groningen, spaarrekening 109.900 150.000

Rabobank Noord-Groningen, rekening-courant 1.143 126

ING Bank N.V., rekening-courant 55 1.074

Kasgeld buitenland - 70.000

111.098 221.200

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Het bedrag van € 70.000 was gestald bij een lokale partner organisatie voor de aanschaf van onroerend

goed. Dit bedrag is reeds volledig besteed aan de doelstelling.

Van deze transactie is melding gedaan bij de Nederlandsche Bank.

8. Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve op € 30.000 vast te stellen. Dit is op dit moment

ongeveer anderhalf maal de jaarlijkse kosten voor de eigen organisatie.

9. Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is voornamelijk bedoeld voor het ontwikkelen van een lespakket, het zorgen voor

een pensioenregeling voor de directeur en het doen van aanvullende donaties aan diverse projecten.

Het bestuur heeft besloten dat deze gelden een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben.

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 20.528 9.460

Bij: toevoeging 27.115 19.082

Af: onttrekking pensioenregeling - -

Af: onttrekking lespakket - -4.420

Af: besteding projecten algemeen - -4.300

Winstbestemming per saldo 27.115 10.362

Voorgaande jaren 706

Stand per 31 december 47.643 20.528
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10. Bestemmingsfondsen

Stand per

1 januari

2016

Toe-

voeging

Ont-

trekking

Stand per

31

december

2016

€ € € €

Bestemmingsfonds Bulgarije 52.146 49.309 59.605 41.850
Bestemmingsfonds Jekaterinaburg 124.200 - 124.200 -
Bestemmingsfonds Zlatoust - 6.480 6.480 -
Bestemmingsfonds Oefa - 15.000 15.000 -
Bestemmingsfonds Diversen - 10.000 10.000 -

176.346 80.789 215.285 41.850

10.1 Bestemmingsfonds Bulgarije

Bestemmingsfonds Bulgarije is ontstaan door de baten uit overname van de stichting Verlichting voor

Bulgarije en ontvangen giften van particulieren en instellingen met bestemming Bulgarije. Van de giften,

niet zijnde baten uit overname, is 85% verwerkt in het bestemmingsfonds.

10.2 Bestemmingsfonds Jekaterinaburg

Betreft de opbrengst van een actie van derden, zijnde EO Metterdaad. Deze derde heeft een beperkte

bestedingsmogelijkheid opgelegd inzake de uitgave van deze gelden. Mission Possible dient 100% van

de ontvangen gelden te besteden aan het project opvang tienermoeders in Jekaterinaburg.

10.3 Bestemmingsfonds Zlatoust

Betreft de opbrengst van een actie van derden, zijnde EO-Metterdaad. Deze derde heeft een beperkte

bestedingsmogelijkheid opgelegd inzake de uitgave van deze gelden. Mission Possible dient 100% van de

ontvangen gelden te besteden aan het project Dagopvang en ondersteuning probleemgezinnen in Zlatoust.

10.4  Bestemmingsfonds Oefa

Betreft de opbrengst van een actie van derden, zijnde EO-Metterdaad. Deze derde heeft een beperkte

bestedingsmogelijkheid opgelegd inzake de uitgave van deze gelden. Mission Possible dient 100% van de

ontvangen gelden te besteden aan het project Opvang voor moeders met kinderen in Oefa.

10.5  Bestemmingsfonds Diversen

Betreft de opbrengst van een actie van derden, zijnde EO-Metterdaad. Deze derde heeft een beperkte

bestedingsmogelijkheid opgelegd inzake de uitgave van deze gelden. Mission Possible dient 50% van de

ontvangen gelden te besteden schoolmaterialen voor kinderen uit probleemgezinnen in Rusland en Oekraïne

en 50% van de ontvangen gelden dient te worden besteed aan website en educatiemateriaal voor een

schriftelijke Bijbelcursus.
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11. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde

van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter.

12. Belastingen en premies sociale verzekeringen

2016 2015

€ €

Loonheffing 492 466

492 466

13. Overige schulden

2016 2015

€ €

Accountantskosten 2.178 2.178

Overige 1.584 -

3.762 2.178
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

Baten

14. Baten uit eigen fondsenwerving
Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

Donaties en giften 117.042 96.800 114.307

Donaties kerkelijke instellingen 11.501 15.000 16.704

Baten uit nalatenschappen - - 20.276

Overige baten - - 300

128.543 111.800 151.587

16. Baten uit acties van derden
Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

EO Metterdaad Yaroslavl - - 2.021

EO Metterdaad Odessa - - 1.280

EO Metterdaad Zlatoust 6.480 - 761

EO Metterdaad Oefa 18.500 -

EO Metterdaad diversen 10.000 - -

34.980 18.800 4.062

17. Rentebaten
Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

Rentebaten 443 1.400 1.473

443 1.400 1.473
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Lasten

18. Besteding aan de doelstelling

Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

Project Asbest - - 28.900

Project Jekaterinaburg 125.000 138.000 -

Project Oefa 27.250 27.000 23.000

Project Albanië - - 1.300

Project Odessa - - 2.800

Project Yaroslavl 6.000 - -

Project Zlatoust 8.450 7.200 5.400

Project Chelyabinsk 13.150 12.000 10.400

Project Bulgarije 42.860 80.000 17.800

Project Bulgarije (jeugd Ermelo) 13.745 - 22.128

Project Bulgarije (Iora) 3.000 - 7.000

Project Moskou 3.400 - 3.000

Reiskosten 4.993 4.000 4.360

Voorlichtingskosten (inclusief ontwerp, beurs, congres) 5.521 8.000 7.612

Loonkosten 524 - 384

Overige bestedingen (inclusief afschrijving) 739 5.000 1.266

254.632 281.200 135.350

Voor de toelichting omtrent de toerekening van de loonkosten naar de verschillende categoriën

verwijzen wij naar paragraaf 25.

19. Kosten fondsenwerving

Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

Ontwerp en ontwikkelingskosten - - 1.446

Wervingskosten (bijsluiter, porti) 4.759 8.000 3.691

Reclame- PR- en beurskosten 2.454 3.000 1.711

Kosten website - - 1.210

Contributies 1.145 - -

Loonkosten 524 - 384

Reiskosten 427 300 159

Afschrijving materiële vaste activa 140 - 165

Overige kosten -132 200 318

9.317 11.500 9.084

Voor de toelichting omtrent de toerekening van de loonkosten naar de verschillende categoriën verwijzen

wij naar paragraaf 25.
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20. Kosten acties derden
Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

Loonkosten (restant deel) 314 - 230

314 - 230

21. Rente en kosten bank

Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

Bankkosten en soortgelijke kosten 251 1.600 592

251 1.600 592

22. Kosten van beheer en administratie

Exploitatie

2016

Begroting

2016

Exploitatie

2015

€ € €

Accountantskosten 2.178 2.200 2.904

Advieskosten 456 - -

Kosten merkenregistratie 2.158 - -

Kosten EZA en CBF - - 1.084

Afschrijvingskosten materiële vaste activa 186 600 220

Loonkosten (restant deel) 734 - 538

Automatiseringskosten 368 800 334

Reis- en verblijfskosten 534 800 751

Overige kosten 219 800 3

6.833 5.200 5.834

Voor de toelichting omtrent de toerekening van de loonkosten naar de verschillende categoriën verwijzen

wij naar paragraaf 25.

23. Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2016 was gemiddeld 1 werknemer (2015: 1) in dienst op basis van een volledig

dienstverband. Er zijn geen werknemers in het buitenland.
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24. Ratio's
2016 2015

% %

Besteding aan doelstelling als percentage van totale lasten 93,84% 89,58%

Kosten fondsenwerving als percentage van totale lasten 3,43% 6,01%

Rente en bankkosten als percentage van totale lasten 0,09% 0,39%

Kosten beheer en administratie als percentage van totale lasten 2,52% 3,86%

Kosten fondsenwerving als percentage van de opbrengsten uit

eigen fondsenwerving 7,25% 5,99%

25. Bezoldiging bestuurders en directie
Aan de bestuursleden is geen beloning toegekend. De bezoldiging van de directie omvat periodieke

beloningen zoals salarissen, sociale lasten en pensioenlasten en bedroegen over 2016 € 25.409

(2015: € 22.728).

2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 19.840 18.103

Sociale lasten 3.567 3.127

Pensioenpremie 2.002 1.498

25.409 22.728

Ontvangen van MP Finland -23.313 -21.192

Totale loonkosten MP Nederland 2.096 1.536

Verdeling naar categoriën:

2016 2015

€ €

Besteding aan de doelstelling 6.352 5.682

Toerekening ontvangen van MP Finland -5.828 -5.298

524 384

Kosten fondsenwerving 6.352 5.682

Toerekening ontvangen van MP Finland -5.828 -5.298

524 384

Kosten acties van derden 3.811 3.409

Toerekening ontvangen van MP Finland -3.497 -3.179

314 230

Beheer en administratie 8.893 7.955

Toerekening ontvangen van MP Finland -8.160 -7.417

734 538

Totale loonkosten MP Nederland 2.096 1.536
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26. Bestemming saldo 2016
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het saldo van 2016 als volgt

verdeeld over de reserves en fondsen.

Toevoeging aan continuiteitsreserve -

Toevoeging aan bestemmingsreserve 27.115

Onttrekking aan bestemmingsfondsen -134.496

-107.381

27. Accountantscontrole
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, aangezien de stichting

is vrijgesteld van deze verplichting. Daarom ontbreekt een controleverklaring van een onafhankelijke

acccountant. Er heeft echter wel een beoordeling plaatsgevonden door een accountant.

28. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke van invloed kunnen zijn op de

jaarrekening 2016.

Uithuizen, 31 mei 2017

Stichting Mission Possible Nederland

Het bestuur,

De heer L.C. van Dijke (voorzitter) De heer H. Graber (secretaris)

T. Boeringa (penningmeester) De heer B. van den Berg

De heer I.B. Ivanov
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Bijlage: Toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling Werving baten

Beheer

en

admini-

stratie

Totaal

2016

Begroot

2016

Totaal

2015
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Lasten

Afdrachten projecten 242.855 242.855 269.200 121.728

Reiskosten 4.993 4.993 4.000 4.360

Voorlichting en overige bestedingen 6.644 6.644 8.000 9.097

Publiciteit en communicatie 9.309 314 9.623 11.500 8.831

Kantoor- en algemene kosten -132 6.647 6.515 4.600 5.932

Afschrijving en kosten bank 140 140 251 186 717 2.200 1.142

Totaal 254.632 - 9.317 - 314 - 251 6.833 271.347 299.500 151.090


