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Aan de directie van
Stichting The Beach
Ter attentie van D.C. Krabbendam
Notweg 38
1016 HD  Amsterdam

Amsterdam 30 april 2019
2837/29428

Geachte mevrouw Krabbendam,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting The Beach te Amsterdam.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting The Beach te Amsterdam is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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, die wij
hebben samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële
verslaggeving zoals opgenomen in Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder
winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 The Beach. 
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. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door
het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 
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Stichting The Beach
Amsterdam

Amsterdam, 30 april 2019

Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

M. Karman RA
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Stichting The Beach
Amsterdam

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2017 zijn ontleend aan het rapport van De Jong
Accountants en Adviseurs, zoals opgesteld d.d. 22 juni 2018. 

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 29 januari 2007, verleden door notaris mr. Frank Robert Sterel, werd Stichting The Beach per
genoemde datum opgericht. 
De statuten van Stichting The Beach zijn op 27 januari 2012 vastgesteld bij akte van statutenwijziging opgemaakt
door mr. René Peter Jacobus Marinus Boerekamp, notaris te Amsterdam.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2017 op 22 juni 2018 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het
boekjaar 2017 bedroeg € -391.

Amsterdam, 30 april 2019
Van Tunen & Partners B.V.

F.J.H. van Tunen
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Stichting The Beach
Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Verbouwing 3.764 4.467

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad bar 598 393

Vorderingen
Handelsdebiteuren 33.492 80.342
Belastingen en premies sociale verzekeringen 12.829 35.745
Overige vorderingen en overlopende activa 1 6

46.322 116.093

Liquide middelen
Kas 565 21
Rabobank 22.090 17.770
MyPos bank 3 -

22.658 17.791

73.342 138.744
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Stichting The Beach
Amsterdam

31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Overige reserve 18.552 73.309

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 11.666 60.319
Overige schulden en overlopende passiva 43.124 5.116

54.790 65.435

73.342 138.744
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Stichting The Beach
Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

2018
Begroting  

2018 2017
€ € €

Baten
Subsidie Gemeente Amsterdam 1.381 44.000 170.461
Bijdrage AFK Kunstenplan 61.307 60.100 -
Bijdrage private middelen 95.722 180.250 166.245
Directe opbrengsten 21.840 50.700 34.686

180.250 335.050 371.392

Lasten
Besteed aan de doelstellingen 179.297 319.350 335.119
Afschrijvingen op materiële vaste activa 703 - 406
Overige bedrijfslasten 55.007 30.700 36.258

Som der bedrijfslasten 235.007 350.050 371.783

Netto resultaat -54.757 -15.000 -391

RESULTAATBESTEMMING
Overige reserve -54.757 -391

8



Stichting The Beach
Amsterdam

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting The Beach is feitelijk en statutair gevestigd op Notweg 38, 1016 HD te Amsterdam en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 34265828.
Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting The Beach bestaan voornamelijk uit het ontwerpen van projecten met en in de
gemeenschap (het sociale domein) om een duurzame leefomgeving te creëren. Stichting The Beach onderneemt
haar activiteiten vanuit een artistieke en culturele gedachte.
Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven van
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd
met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. 

Grondslagen 

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.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum
afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage
van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. 

In 2018 is het afschrijvingspercentage gecorrigeerd van 33,33% naar 20% met terugewerkende kracht vanaf datum
aanschaf.  

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

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, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

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. 
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Stichting The Beach
Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verbouwing
€

Stand per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 4.873
Cumulatieve afschrijvingen -406

Boekwaarde per 1 januari 2018 4.467

Mutaties 

Afschrijvingen -703

Saldo mutaties -703

Stand per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 4.873
Cumulatieve afschrijvingen -1.109

Boekwaarde per 31 december 2018 3.764

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

2018 2017
€ €

HANDELSDEBITEUREN

Debiteuren 33.492 80.342

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 12.829 35.745

Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Overige reser-
ve

€
Stand per 1 januari 2018 73.309
Uit resultaatverdeling -54.757

Stand per 31 december 2018 18.552
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Stichting The Beach
Amsterdam

2018 2017
€ €

OVERIGE RESERVE

Stand per 1 januari 73.309 73.700
Uit resultaatverdeling -54.757 -391

Stand per 31 december 18.552 73.309

KORTLOPENDE SCHULDEN

SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Administratie- en accountantskosten 4.504 5.116
Afrondingsverschil 1 -
Nog te besteden subsidie Gemeente Amsterdam 38.619 -

43.124 5.116

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Het Amsterdams fonds voor de kunst heeft voor de periode 2017-2020 een meerjarige subsidie toegekend voor een
totaal bedrag van € 244.383,35 inclusief indexering 2018 (referentienummer 2016.0258).  

Naar aanleiding van de jaarrekening 2018 is gebleken dat de omzetbelasting in de afgelopen jaren niet juist is
verwerkt. Over 2018 is de omzetbelasting juist berekend. Over de jaren voorafgaand aan 2018 zal nog een
herrekening dienen plaats te vinden. Het is niet mogelijk op dit moment een inschatting te maken van het totale
effect van de herrekening van de omzetbelasting over voorgaande jaren. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 
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Stichting The Beach
Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018
Begroting  

2018 2017
€ € €

BATEN
Subsidie Gemeente Amsterdam 1.381 44.000 170.461
Bijdrage AFK Kunstenplan 61.307 60.100 -
Bijdrage private middelen 95.722 180.250 166.245
Directe opbrengsten 21.840 50.700 34.686

180.250 335.050 371.392

Het begrote bedrag subsidie Gemeente Amsterdam heeft betrekking op de periode december 2018 - december
2019. In het jaar 2018 is slechts een klein gedeelte van de subsidie besteed. 

BIJDRAGE PRIVATE MIDDELEN
Subsidie publieke middelen 29.760 73.000 19.618
Bijdragen private middelen 3.000 52.000 32.858
Bijdragen bedrijven 62.962 40.500 108.304
Bijdragen overig - 14.750 5.465

95.722 180.250 166.245

DIRECTE OPBRENGSTEN
Publieksinkomsten 10.440 16.200 15.260
Overige inkomsten 11.400 34.500 19.426

21.840 50.700 34.686

BESTEED AAN DE DOELSTELLINGEN

Activiteitenlasten materieel 179.297 319.350 335.119

Activiteitenlasten materieel

Lasten Wieland 10.194 - -
Lasten Tuinstadslab 3.564 91.700 57.761
Lasten Sustainist Design Practice 25.202 51.550 11.786
Lasten The Beach Lokaal 28.688 27.500 34.980
Lasten Wijkecologie Wildeman 33.007 57.700 59.564
Lasten Gangmakers 78.642 86.800 67.664
Lasten Makers Unite - 4.100 103.364

179.297 319.350 335.119

Gemiddeld aantal werknemers
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
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Stichting The Beach
Amsterdam

2018
Begroting  

2018 2017
€ € €

AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

Afschrijvingen materiële vaste activa 703 - 406

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Huisvestingslasten 12.000 12.000 12.467
Verkooplasten 582 3.000 435
Kantoorlasten 3.888 2.000 2.603
Algemene lasten 38.537 13.700 20.753

55.007 30.700 36.258

Huisvestingslasten

Betaalde huur 12.000 12.000 12.467

Verkooplasten

Representatielasten 74 - 206
Overige verkooplasten 508 3.000 229

582 3.000 435

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 98 - 2.603
ICT lasten 3.790 2.000 -

3.888 2.000 2.603

Algemene lasten

Bestuurslasten 627 - 9.643
Administratie- en accountantslasten 3.869 1.500 5.290
Overige diensten derden 15.180 12.200 5.724
Banklasten 263 - 96
Niet-verrekenbare BTW op kosten 18.599 - -
Afrondingsverschil -1 - -

38.537 13.700 20.753

Amsterdam, 30 april 2019

Stichting The Beach

Diana Constantia Krabbendam
Directeur
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