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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
S�ch�ng Bouw voor Bouw  
Schimmelt 30  
5611 ZX  Eindhoven

Gemert, 21 maart 2022

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de s�ch�ng.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw s�ch�ng, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 14.746 en de Staat van baten en lasten sluitende met een nega�ef resultaat van € 6.341, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van S�ch�ng Bouw voor Bouw te Ridderkerk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informa�e. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met
de daarbij horende toelich�ng. In deze toelich�ng 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administra�eve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa�e klopt en dat u ons alle relevante
informa�e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid hee� 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 S�ch�ng Bouw voor Bouw. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschri�en in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objec�ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelich�ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



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,
R.J. Jansen, P.J.M. Mertens en R.W.M. den Teuling.

3.3                Oprich�ng s�ch�ng

De s�ch�ng is opgericht op 29 september 2004 en is statutair geves�gd te Ridderkerk.
De laatste statutenwijziging hee� plaatsgevonden op 9 februari 2005.

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

Getekend te Gemert op 21 maart 2022

Hoogachtend,
Van den Boogaard & Smulders
Accountancy LLP

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



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Winst-en-verliesrekening over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelich�ng op de balans per 31 december 2019
Toelich�ng op de winst-en-verliesrekening over 2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlo�ende ac�va

Liquide middelen  (1) 14.746 21.087

 14.746 21.087

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
S�ch�ng Bouw voor Bouw te Ridderkerk

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

S�ch�ngsvermogen  (2) 14.746 21.087

 14.746 21.087
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019

€ €

2018

€ €

Gi�en  (3) 5.835 7.730

Lasten

Dona�e S�ch�ng Alzheimer 10 -
Dona�e studievereniging SUpport 1.000 -
Dona�e Spanjers 5.000 -
Overige algemene kosten 41 491
Dona�e Mitrata 6.000 -
Dona�e Probatus - 5.000

12.051 5.491

Resultaat -6.216 2.239

Rentelasten en soortgelijke kosten -125 -111
Belas�ngen - -

Resultaat -6.341 2.128
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Ac�viteiten

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.

Ves�gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S�ch�ng Bouw voor Bouw is feitelijk geves�gd op Schimmelt  30  te Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 24367437.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

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

Ac�va en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de
balans en de winst-en-verliesrekening zijn referen�es opgenomen. Met deze referen�es wordt verwezen naar de
toelich�ng.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich�ngen 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 VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop�jd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie�nstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

Onder lasten wordt verstaan de kosten van het verslagjaar..
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden �jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec�eve rentevoet van de
desbetreffende ac�va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transac�ekosten op de ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Liquide middelen

ING bank 14.746 21.087

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige liquide
middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

2. Eigen vermogen

S�ch�ngsvermogen 14.746 21.087

S�ch�ngsvermogen

Het resultaat over het boekjaar werd toegevoegd aan c.q. in mindering gebracht op het vermogen.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019

€

2018

€

3. Gi�en

Gi�en 5.835 7.730

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 
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