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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
1.1 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 6 juni 2016 werd de stichting Stichting By the Ocean we Unite per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66180732.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting By the Ocean we Unite wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
De stichting stelt zich ten doel: de maatschappij te betrekken bij onderzoeken (en voorzien van informatie) om
wereldproblematiek zoals milieuvervuiling en andere maatschappelijke belangen in kaart te brengen. Dit met
het doel om zichtbaarheid en bewustwording te creëren en zo de maatschappij te motiveren om eigen wereld
verbeterende initiatieven aan te gaan, een en ander in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
Het organiseren van (zeil)-expedities wereldwijd;
Het organiseren van evenementen (wereldwijd);
Het creëren van een fonds waarmee deelnemers kunnen investeren/doneren aan projecten, goede doelen,
mens/dier/milieu (wereldwijd);
Het opzetten van wetenschappelijke onderzoeken over mens/dier/milieu in samenwerking met instituten en
onderzoekers;
In samenwerking met filmmakers tijdens expedities verschillende documentaires maken;
Het organiseren van lezingen, informatieavonden en dergelijke, en
Verkopen van merchandise.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- Thomas van Thiel, voorzitter
- Karl Beerenfenger, secretaris
- Franka van den Berg, penningmeester
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2. JAARREKENING
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€

ACTIVA
Vlottende activa

1.660

Onderhanden projecten

63

Liquide middelen

1.723

Totaal activazijde
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

-2.160
-2.160

Kortlopende schulden
Overige schulden

3.883
3.883
1.723

Totaal passivazijde
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.2 Winst- en verliesrekening over 2016

2016
€

€
-16.649
-15.169
-1.480

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
-3.611

Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

-3.611
2.131

Bedrijfsresultaat
29

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

29
2.160

Resultaat
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Onderneming
Stichting By the Ocean we Unite, statutair gevestigd te Almere is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 66180732.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en 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
desbetreffende jaarrekeningposten.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten. De projectkosten
omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en
kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate
waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in
verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2016
€
Onderhanden projecten
Project Kidsexpedities 2017
Project Zeilexpedities 2017

884
776
1.660

Liquide middelen
Rekening courant bank

63

Voor de rekening courant gelden geen zekerheden.
Het saldo van de rekening staat vrij ter beschikking.
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2016
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

-2.160
-2.160

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2016
€
Overige schulden
Kostendeclaraties

3.883

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
Activiteiten 2017
De stichting is verplichtingen aangegaan met betrekking tot de in 2017 uit te voeren Zeilexpedities en de
Kidsexpedities tot een bedrag van € 1.100,--.
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Stichting By the Ocean we Unite te Almere
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2016
€
Netto-omzet
Bijdragen deelnemers Zeilexpeditie Up to Norway
Donaties Zeilexpeditie Up to Norway
Opbrengsten info avonden
Overige donaties

-7.000
-9.249
-300
-100
-16.649

Inkoopwaarde van de omzet
Kosten Zeilexpeditie Up to Norway
Overige directe kosten info avonden

-14.913
-256
-15.169

Algemene kosten
Reiskostenvergoedingen
Overige algemene kosten

-2.614
-997
-3.611

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

-29

Almere, 13 maart 2017
Stichting By the Ocean we Unite
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