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Flevolaan 24
1411 KD  NAARDEN

Behandeld door J.Bokhorst
Kenmerk 8018712
Datum 27 juni 2019

Geacht heer Van Alderwegen,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 30.553 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van € 5.133, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting De Korenschoof te Naarden is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening
over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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 Titel 9 Boek 2 van
het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Korenschoof. 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.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften 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 objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

27 juni 2019

drs. L.Th. Kuiper RA
mth accountants & adviseurs b.v.
Bussummergrindweg 1
1406 NZ Bussum
T  (035) 691 46 76
E  bussum@mth.nl
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
voor resultaatbestemming

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 30.553 25.420

30.553 25.420

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Kapitaal 5.000 5.000
Onverdeeld resultaat 25.553 20.420

30.553 25.420

30.553 25.420
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

Baten

Baten van particulieren  (3) 4.524 3.700

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (4) 844 4.380
Rentelasten en soortgelijke kosten  (5) -235 -177

609 4.203

Saldo van baten en lasten 5.133 7.903
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van de stichting betreffen Het bevorderen van het welzijn van kinderen.

Vestigingsadres

Stichting De Korenschoof (statutaire zetel Naarden, geregistreerd onder KvK-nummer 32145918) is gevestigd op
Flevolaan 24 te NAARDEN.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op
de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De activa en passiva worden, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord in het
jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

1. Liquide middelen

ABN AMRO Bank # 55.00.08.373 5.135 4.174
ABN AMRO Bank # 57.66.46.407 4.043 4.043
HSBC GBP-rekening 21.375 17.203

30.553 25.420

PASSIVA

2. Reserves en fondsen

Kapitaal 5.000 5.000
Onverdeeld resultaat 25.553 20.420

30.553 25.420

Kapitaal

Kapitaal 5.000 5.000

Dit betreft ingebracht kapitaal bij de oprichting van de stichting door de heer H. Lodder.

2018

€

2017

€

Onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari 20.420 12.517
Resultaat boekjaar 5.133 7.903

Stand per 31 december 25.553 20.420
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
3. Baten van particulieren

Donaties 4.524 3.700

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

4. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Koersverschillen 844 4.380

5.Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers -235 -177
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