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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van
S�ch�ng Bouw voor Bouw  
Kastanjelaan 18e  
2982 CM Ridderkerk  

Gemert, 12 oktober 2015

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw s�ch�ng.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw s�ch�ng, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 21.031 en de Staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 521, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van S�ch�ng Bouw voor Bouw te Ridderkerk bestaande uit de
balans per 31 december 2014 en de Staat van baten en lasten over 2014 met de toelich�ng samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de s�ch�ng 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 s�ch�ng.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenva�en
van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze
werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Beves�ging

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



3                ALGEMEEN

3.1                Gegevens van de s�ch�ng

De ac�viteiten van S�ch�ng Bouw voor Bouw bestaan voornamelijk uit het bijstaan van hulpbehoevenden in het
bijzonder in de derde wereld en voormalige tweede wereld landen.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door de heren J.J. Fraanje, M.R. Groen, R.P.A. Raijmakers, P.R. Schiphorst
en P.J.M. Mertens.

3.3                Oprich�ng s�ch�ng

De s�ch�ng is opgericht op 29 september 2004.
De laatste statutenwijziging hee� plaatsgevonden op 9 februari 2005.

Tot het verstrekken van nadere toelich�ngen zijn wij gaarne bereid.

Getekend te Gemert op 12 oktober 2015

Hoogachtend,
Van den Boogaard & Smulders
Accountancy LLP

P.M.H.J. van den Boogaard 
Registeraccountant              

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
S�ch�ng Bouw voor Bouw te Ridderkerk

___________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2014
Winst-en-verliesrekening over 2014
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelich�ng op de balans per 31 december 2014
Toelich�ng op de winst-en-verliesrekening over 2014



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vlo�ende ac�va

Vorderingen

Overige vorderingen - 200

Liquide middelen 21.031 18.710

 21.031 18.910

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

S�ch�ngsvermogen 19.431 18.910

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen gi�en 1.600 -

 21.031 18.910

___________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

€ €

2013

€ €

Baten 4.800 8.280

4.800 8.280

Lasten

Overige bedrijfskosten 4.194 190

Resultaat 606 8.090

Financiële baten en lasten -85 -144

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 521 7.946
Belas�ngen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening - -

Resultaat 521 7.946

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac�va en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende ac�va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamor�seerde kostprijs. De reële waarde en geamor�seerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan
wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamor�seerde 
kostprijs.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta�es en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen gi�en.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Lasten

Onder lasten wordt verstaan de kosten van het verslagjaar..

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Liquide middelen

ING bank 21.031 18.710

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2014 aanwezige liquide
middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Eigen vermogen

S�ch�ngsvermogen 19.431 18.910

S�ch�ngsvermogen

Het resultaat over 2014 werd toegevoegd aan het vermogen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
S�ch�ng Bouw voor Bouw te Ridderkerk
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

€

2013

€

Baten

Gi�en 4.800 8.280

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 194 190
Dona�e S�ch�ng Maya 1.500 -
Dona�e S�ch�ng Toetssteen 2.500 -

4.194 190

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -85 -144

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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