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Stichting Schlomo

1. Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Schlomo
samengesteld, waarbij wij ons hebben gebaseerd op de door u aan ons
verstrekte gegevens en bescheiden.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens
en bescheiden en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen 
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak
uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële
gegevens.
De aard en omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet
kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van een jaarrekening,
die aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan 
worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de
jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland aanvaarde
grondslagen voor de financiële verslaggeving.
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2. Algemeen

Aard van de onderneming
Stichting Schlomo is een door vrijwilligers gedragen humanitaire hulporganisatie 
die volgens de beginselen en het beleid van het Internationaal Comité
van het Rode Kruis (ICRK) werkt, zoals vastgelegd in het Verdrag van Genève.

Werkzaamheden
Stichting Schlomo heeft ten doel het bieden van hulp aan vluchtelingen, ontheemden
en oorlogsslachtoffers die vanwege hun politieke voorkeur, ras of religie vervolgd 
worden, en het bevorderen van hun welzijn en gezondheid. 

Vestiging
Stichting Schlomo is gevestigd aan de Antillenstraat 24a 7556 AV te Hengelo

Administratie
De administratie bestaat uit een bankadministratie. Daarnaast worden inkoop-
en verkoopboek gehanteerd om crediteuren c.q. debiteuren in te voeren.
Eindejaars worden via het memoriaal de voorafgaande journaalposten ingebracht,
waarna de balans en resultatenrekening worden opgesteld.
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3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.

Grondslagen voor de waardering
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, 
tegen nominale waarde

Materiele vaste activa
Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, 
verminderd  met de afschrijvingen. Deze worden berekend volgens  
de lineaire methode, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Immateriele vaste activa (goodwill)
Omzettings waarde  eenmanszaak naar BV constructie

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs

Vorderingen
Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijke geachte 
voorzieningen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Indien niet anders staat vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Grondslagen voor resultaatbepaling
De bepaling van het resultaat geschiedt volgens het stelsel gebaseerd op 
historische kosten.

Netto omzet
Netto omzet is de opbrengst van het in het verslagjaar aan derden 
geleverde goederen en diensten onder aftrek van de aan de afnemers
toegestaande kortingen  en exclusief de over de omzet geheven belasting.

Kostprijs van de omzet
Deze kosten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.
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4. Balans per 31-12-2020

Activa
€

Materiële vaste activa -                

Kortlopende vorderingen -                

Liquide middelen 3.986             

Totaal Activa 3.986             

Passiva
€

Bedrijfsvermogen
Winstreserve: 3.986         3.986             

Kortlopende schulden
Overige -                

Totaal Passiva 3.986             

31-12-2020

31-12-2020
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5. Winst & Verlies

Opbrengsten
Ontvangen donaties 13.666  

13.666  

Kosten
Betaalde huur 500        
Kantoorkosten 230        

Bankkosten 106        
Rentebaten -6           

Kosten Project A 1.450     
Kosten Project B 400        
Kosten Project C 7.000     

9.680     

Bedrijfsresultaat 3.986     

2020
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