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                          Hilversum, 25 mei 2018 

Geachte bestuursleden, 

Hiermede brengen wij rapport uit inzake uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2017. 

1. Samenstellingsverklaring 
Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Destined to Reign te Maastricht samengesteld 
op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens 
en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake 
de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële 
gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden 
ontleend. 

Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.  

2. Inhoudsopgave 
Dit rapport inzake de jaarrekening bevat de volgende onderdelen: 
1. de balans per 31 december 2017 en de vergelijkende cijfers per 31 december 2016; 
2. de resultatenrekening over het boekjaar 2017 met eveneens vergelijkende cijfers over 2016; 
3. grondslagen van de jaarrekening; 
4. de toelichting op de balans; 
5. de toelichting op de resultatenrekening. 

Tot het geven van nadere informatie zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

B.D. Ybema MBA 



Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €

1. BALANS PER

Materiële vaste aktiva - -

Vlottende aktiva
Overige vorderingen - 2.207

- 2.207

Liquide middelen 3.762 3.835

3.762 6.042

Eigen vermogen
Overige reserve 2.762 5.042

2.762 5.042

Kortlopende schulden
Overige schulden 1.000 1.000

1.000 1.000

3.762 6.042

31-DEC-2017 31-DEC-2016
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Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €

2. RESULTATENREKENING OVER

Ontvangen giften 5.849 13.628
Ontvangen collectes 4.704 3.137
Opbrengst verkopen 11.450 8.120

22.004 24.885
Kostprijs van de omzet 17.214 11.601

Bruto marge 4.790 13.284
Bruto marge-% 21,77% 53,38%

Medewerkers kosten 4.473 3.641
Afschrijvingen - 2.017
Algemene kosten 2.369 2.431

6.843 8.089

Bedrijfsresultaat -2.053 5.195

Rente baten en soortgelijke opbrengsten - -
Rentelasten en soortgelijke kosten -228 -153

Som der financiële baten en lasten -228 -153

Netto resultaat -2.281 5.042

2017 2016
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Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €

3. Grondslagen van de jaarrekening

Algemeen
Oprichting
Stichting Destined to Reign is opgericht op 2 februari 2016, met statutaire zetel te Maastricht.

Bestuurders
Het bestuur van Stichting Destined to Reign bestaat uit de volgende bestuurders:
- Feddes, Jakob Jan (sinds 2 februari 2016)
- Vos - Geldof, Roliene Christine (sinds 2 februari 2016)
- Trescazes, Delphine Sabine Juliette (sinds 18 april 2016)

Doelstelling
De stichting heeft als doel:
Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus en mensen van alle leeftijden en generaties
inspireren, motiveren en activeren om in hun goddelijke bescherming te wandelen, alsmede het zich
inzetten voor mensen in nood, in de meest brede zin van het woord;
Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting wil nationaal en internationaal actief zijn.
Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van 
organen van de stichting.

De stichting heeft geen winstoogmerk, en beoogt het algemeen nut.

Grondslagen voor de waardering van aktiva en passiva
Materiële vaste aktiva
De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, verminderd met daarover,
zonodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische
levensduur en een eventuele restwaarde.

Overige balansposten
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Netto omzet
De netto omzet is de opbrengst van geleverde goederen en verleende diensten zonder aftrek van 
omzetbelasting.

Kosten van de omzet
Deze kosten zijn vastgesteld op basis van de gemiddelde verkrijgingsprijs.

Overige bedrijfskosten
Deze zijn bepaald op historische grondslag.

Overige gegevens
BTW
De stichting is niet BTW-plichtig.
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Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €

4. Toelichting op de balans 

Materiële vaste aktiva Overige Totaal

Bedrijfs-

middelen

Stand per 1 januari 2017
Aanschafwaarde 2.017 2.017
Cumulatieve afschrijvingen -2.017 -2.017

Boekwaarde - -

Mutaties
Investeringen - -
Aanschaffingswaarde desinvesteringen - -
Afschrijvingen - -
Afschrijvingen desinvesteringen (incl. aanpassing) - -

Saldo mutaties - -

Stand per 31 december 2017
Aanschafwaarde 2.017 2.017
Cumulatieve afschrijvingen -2.017 -2.017

Boekwaarde - -
Op Bijlage I is een specificatie van de vaste aktiva opgenomen.

31-12-2017 31-12-2016

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten WIMN Intership januari 2017 - 2.207
Overige vorderingen - -

- 2.207

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 3.762 3.835
Kasgeld - -

3.762 3.835
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Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €

4. Toelichting op de balans (vervolg) 31-12-2017 31-12-2016

Overige reserve
Saldo begin boekjaar 5.042 -
Bij: resultaat lopend boekjaar -2.281 5.042

2.762 5.042

Overige schulden
Te betalen accountantskosten 1.000 1.000
Overige schulden - -

1.000 1.000
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Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €

5. Toelichting op de Resultatenrekening
2017 2016

Kostprijs van de omzet
Kosten events 11.422 9.733
Inkoop boeken 5.791 1.867

17.214 11.601

Medewerkers kosten

 Vrijwilligersvergoeding 1.582 2.950

 Training- en opleidingskosten 1.428 -

 Reiskostenvergoeding 106 433

 Reis- en verblijfskosten 1.357 258

4.473 3.641

Afschrijvingen materiële vaste aktiva

 Overige bedrijfsmiddelen - 2.017

- 2.017

Algemene kosten
Accountantskosten 1.210 1.000
 Notariskosten - 484
Kosten website 138 291
Portikosten - 41
Drukwerk 718 410
Lidmaatschap XP Ministries - 155
 Overige algemene kosten 304 50

2.369 2.431

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en overige 228 153

228 153
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Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €

6. Overige gegevens

Accountantscontrole

Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de vennootschap niet
controleplichtig, om welke reden er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Statutaire regeling inzake de resultaatsestemming

De stichting heeft geen winstoogmerk. De resultaten over enig boekjaar worden toegevoegd aan het
eigen vermogen van de stichting.

Vaststelling

Aan het stichtingsbestuur wordt voorgesteld het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de
overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Op grond van artikel 8 van de statuten dient de jaarrekening ondertekend te worden door alle 
bestuursleden. Hiermee wordt de jaarrekening vastgesteld.

J.J. Feddes R.C. Vos - Geldof D.S.J. Trescazes
Datum: Datum: Datum:
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Stichting Destined to Reign - Jaarrekening per: 31 december 2017 in €               Bijlage 1

Specificatie materiële vaste aktiva 

Kostprijs Boekwaarde Aan- en Afschrijving Boekwaarde
01.01.2017 verkopen 31.12.2017

Overige bedrijfsmiddelen

Computer 2.017 - 2.017 2.017 - 20%
- - - - - 20%
- - - - - 20%

- -
2.017 - 2.017 2.017 -

Totaal Materiële Vaste Activa 2.017 - 2.017 2.017 -


