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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Mesics
Bremhorstlaan 25
2244 EP Wassenaar
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Duiven, 28 mei 2019
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

[s]IJ1tDi
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting beoordeeld.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Mesics te Wassenaar
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en
lasten over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingsregels. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Visserlaan 3
6921 WZ Duiven

Postbus 158
6920 AD Duiven
T 0386-25 0333

F 0316-25 0330
info@gripadviseurs.nl
wwwgripadviseurs.nl
Grip Accountants en Advrurs i•s de handelsnaam van Grip Accourrtants en Adviseurs NV., statutair gevestigd te Duiven ets sstgesclsreven in het handelsregister onder nr. 09198974. Dienstverlening vindt plaats onder algereievoon'aardrn,
svaantn ouder ineer beperking outs de aanrspeakelijhheid is opgessorrsess. Deze rijst gedeporteerd bij de Kanten van Koophandel, in te zien op wsvsv.gnipadvisesrrs.nsl est op aamssraag kosteloos verkrijgbaar.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Mesics per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

ALGEMEEN
Bestuur
Per 1 juni 2018 is B.W. baron Sloet van Oldruitenborgh toegetreden tot het bestuur van Stichting Mesics.
Tevens heeft in 2018 een functiewisseling binnen het bestuur plaatsgevonden: mevrouw M. C. KroesKam is afgetreden als voorzitter, maar is wel als bestuurslid aangebleven. De heer D.G.K. Kam is
voorzitter geworden.
Op balansdatum is de samenstelling van het bestuur van Stichting Mesics als volgt:
Voorzitter: D.G.K. Kam
Secretaris: M.J. Dijckmeester
Penningmeester: S. de Clercq
Bestuurslid: M.C. Kroes-Kam
Bestuurslid: F.A. Holle
Bestuurslid: B.W. baron Sloet van Oldruitenborgh

SLOT
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,
Grip Accountants en Adviseurs N.V.
Namens deze,

J.W. kemperman
Accountant-Administratieconsulent.

Stichting Mesics, Wassenaar
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

€

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

1

85.998

133.151

85.998

133.151

85.998

73.485

-

59.666

Passiva
Stichtingsvermogen

2

Algemene reserve

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

3

85.998
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2017

2018
€

€

€

€

Baten
Donaties en giften
Rente

78.367
248
78.615

139.093
52
139.145

4
5

Lasten
Algemene kosten
Projectkosten
Som der bedrijfslasten
Netto resultaat

Stichting Mesics, Wassenaar
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7

238
63.225

293
126.339
126.632

63.463

12.513

15.152
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Mesics i s feitelijk en statutair gevestigd op Bremhorstiaan 25, 2244 EP te Wassenaar en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27176042.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Mesics is een afkorting van Mens Sana in Corpore Sano, een gezonde geest in een gezond lichaam.
Stichting Mesics wil de eigenverantwoordelijkheid van lichamelijke en geestelijke gezondheid stimuleren.
Zelfredzaamheid is hierbij een sleutelwoord. Stichting Mesics wil dit adagium in de praktijk brengen voor
de armste bevolkingsgroepen van de mensheid. Daartoe entameert Stichting Mesics in vier Afrikaanse
landen kleinschalige projecten die zelfredzaamheid voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid
bevorderen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens 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 anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voorzover 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.

Grondslagen
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit bank- en spaartegoeden en 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.
Baten
De baten betreffen donaties/giften en rente-opbrengsten over het verslagjaar.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Stichting Mesics, Wassenaar
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

85.998

133.151

1 Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

PASSIVA
2 Stichtingsvermogen
Algemene
reserve
€
73.485
12.513
85.998

Stand per 1januari 2018
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2018

Kortlopende schulden
31-12-2018
€

31-12-2017
€

-

59.666

3 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen donaties en giften

De in 2012, 2013 en 2014 ontvangen donaties en giften hebben betrekking op het project Light up a
Village in Kenia en Uganda en zijn in 2018 uitbetaald.

Stichting Mesics, Wassenaar
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018
€
Baten
Donaties en giften
Rente

4 Donaties en giften
Donaties en giften uit fondsenwerving

2017
€

139.093
52
139.145

78.367
248
78.615

139.093

78.367

52

248

293

238

5 Rente
Rente liquide middelen

6 Algemene kosten
Bankkosten
7 Projectkosten
Projecten Togo
Projecten Kenia
Projecten Uganda

7.000

6.000

54.469

7.225

64.870

50.000

126.339

63.225

Aldus opgemaakt d.d. 28 mei 2019.

D.G.K. Kam
Voorzitter

M.J. Dijckmeester
Secretaris

S. de Clercq
Penningmeester

M.C. Kroes-Kam

F.A. Holle

Bestuurder

Bestuurder

B.W. baron Sloet van
Oldruitenborgh
Bestuurder

Getekend op
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