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Stichting De Boomgaard
Oud Huizerweg 22
1411 GZ Naarden

Kenmerk
Behandeld door
Datum

30935
PW
20 april 2015

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.
1

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 68.827 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 12.389,
samengesteld.
2

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting De Boomgaard te Naarden bestaande
uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
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 stichting.
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
samenvatten 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.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Algemeen

3.1

Bedrijfsgegevens
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De activiteiten van Stichting De Boomgaard bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van instellingen, die
werkzaam zijn op ideële grondslag, charitatieve instellingen of goede doelen, alsmede ter verwezenlijking
van dat doel het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in andere ondernemingen, van welke
aard ook.
3.2

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende leden: A.M.A. Hoogenboom, B.J.M. Poelmann, B.C.
van Oven en D.R. de Breij.

Stichting De Boomgaard, Naarden
4

-4-

Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2014
€

31-12-2013
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Ondernemingsvermogen

68.827

56.438

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

2.448
66.379

1.616
54.822
68.827

5

Fiscale positie

5.1

Vrijgesteld van belastingplicht en ANBI-status

Op grond van de activiteiten en het feit dat de stichting geen winst beoogd is deze voor de omzet- en
vennootschapsbelasting vrijgesteld; tevens heeft de stichting de ANBI-status verkregen.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Acade Accountants B.V.

P.C.J. van der Werf
Accountant-Administratieconsulent

56.438
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JAARVERSLAG VAN BESTUUR

1.1

Boekjaar en gevoerd beleid
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Gedurende het boekjaar heeft de stichting toegezegde schenking ontvangen. Voor de toegezegde bedragen
zijn inmiddels bestemmingen gevonden. Het bestuur denkt in de komende jaren meedere goede
bestedingsdoelen te kunnen selecteren. De niet bestede gelden zijn toegevoegd aan het eigen vermogen van
de stichting.

Naarden, 20 april 2015
A.M.A. Hoogenboom

Samenstellingsverklaring afgegeven

JAARREKENING
Balans per 31 december 2014
Winst-en-verliesrekening over 2014
Kasstroomoverzicht 2014
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2014
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)

31 december 2014
€

31 december 2013

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende
activa

2.448

1.616

F. van Lanschot Bankiers N.V.

66.379

54.822

TOTAAL ACTIVA

68.827

56.438

Overige reserves

68.827

56.438

TOTAAL PASSIVA

68.827

56.438

Liquide middelen

(2)

PASSIVA
Eigen vermogen

Samenstellingsverklaring afgegeven

(3)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014
€

Ontvangen bijdragen en
schenkingen
Projectbijdragen

(4)
(5)

Bruto resultaat

2013
€

€

20.000
6.200

€

20.000
15.000
13.800

5.000

2.079

4.135

11.721

865

668

-253

12.389

612

-

-

12.389

612

KOSTEN
Overige bedrijfskosten

(6)

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

(7)
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KASSTROOMOVERZICHT 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2014
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen

11.721

-832

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

10.889

Rentebaten

668
11.557

Kasstroom uit operationele activiteiten

Samenstelling geldmiddelen
2014
€

€

Liquide middelen per 1 januari

54.822

Mutatie liquide middelen

11.557

Geldmiddelen per 31 december

66.379

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Boomgaard bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van instellingen, die
werkzaam zijn op ideële grondslag, charitatieve instellingen of goede doelen, alsmede ter verwezenlijking
van dat doel het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in andere ondernemingen, van welke
aard ook.
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 activa 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 activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 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.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 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 netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Ontvangen bijdragen en schenkingen
Opbrengsten voortvloeiend uit toegezegde schenkingen worden verantwoord voorzover de ontvangen
bedragen worden aangewend voor de te ondersteunen projecten en algemene kosten van de stichting.
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Projectbijdragen
De directe kosten omvatten uitgaven terzake van projecten die door de stichting worden ondersteund.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1.

Vorderingen
31-12-2014

31-12-2013

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

2.448

1.616

2.448

1.616

66.379

54.822

Overlopende activa
Rente

2.

Liquide middelen

F. van Lanschot Bankiers N.V.

PASSIVA
3.

Eigen vermogen
2014

2013

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

56.438
12.389

55.826
612

Stand per 31 december

68.827

56.438

Samenstellingsverklaring afgegeven
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4.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
2013

€

€

20.000

20.000

4.100
1.000
1.100

4.000
10.000
1.000
-

6.200

15.000

2.079

4.135

222
1.857

1.864
2.271

2.079

4.135

832
-164

-253

668

-253

832

-

-164

-253

Projectbijdragen

Voice of Africa Media Foundation
Gramble Foundation inzake Mercy Ships
Stichting D'Ons inzake Fundraising Kwame-school
Richard Krajicek Foundation
Mol Taaltraining inzake Taaltraining Zakouma

6.

2014

Ontvangen bijdragen en schenkingen

Schenkingen
5.

- 13 -

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten
Algemene kosten
Administratiekosten
Overige algemene kosten

7.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate nog te ontvangen schenking
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten

Ondertekening van de jaarrekening

Naarden, 20 april 2015

A.M.A. Hoogenboom

Samenstellingsverklaring afgegeven

OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS
1

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
2

Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van artikel 11 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van het bestuur van de stichting.
3

Bestemming van de winst 2014

De directie stelt voor om het resultaat over 2014 als volgt te bestemmen:
2014
€

Resultaat

12.389

Toevoeging overige reserves

12.389

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.

Samenstellingsverklaring afgegeven

