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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan de aandeelhouders en bestuur van

S)ch)ng Wrokko  

Goudsesingel 136 

3011 KD  ROTTERDAM

Kenmerk Behandeld door Datum

10000 DL 6 april 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw 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

€ 1.000 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van S)ch)ng Wrokko te Ro7erdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informa)e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de staat van baten lasten en het

kasstroomoverzicht 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening

overeenkwam met onze kennis van S)ch)ng Wrokko. 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.



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De ac)viteiten van S)ch)ng Wrokko bestaan voornamelijk uit sociaal-economisch achtergestelde studenten met een

migra)e achtergrond een gelijkwaardige kans te bieden tot ontplooing.

De s)ch)ng hee= geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.

De feitelijke ac)viteiten zijn aangevangen in het jaar 2020.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- Voorzi7er: A. Meziane;

- Secretaris: M. Boutaghrout;

- Penningmeester:Y. Douari.

3.3                Oprich-ng s-ch-ng

Bij notariële akte d.d. 6 maart 2019 verleden voor notaris I.C.J.M. Eekman van der Wee te Ro7erdam is opgericht de

s)ch)ng S)ch)ng Wrokko.

3.4                Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers ontbreken vanwege het feit dat de S)ch)ng in 2019 is opgericht.

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

Hoogachtend,

Smit & De Wolf

Belas)ngadviseurs B.V.

J.D. Lodder AA w.g. 
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Vanwege het ontbreken van feitelijke ac)viteiten in het boekjaar 2019 is afgezien van het opstellen van een

bestuursverslag.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening

S)ch)ng Wrokko, Ro7erdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 5 -

___________________________________________________________________________________________________________



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

Kasstroomoverzicht 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelich-ng op de balans per 31 december 2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(voor resultaatverdeling)

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlo7ende ac-va

Vorderingen  (1)

Overlopende ac)va 483

Liquide middelen  (2) 517

 1.000

 1.000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening

S)ch)ng Wrokko, Ro7erdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

 



31 december 2019

€ €

PASSIVA

Kortlopende schulden  (3)

Overige schulden 1.000

 1.000

___________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening

S)ch)ng Wrokko, Ro7erdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

Kasstroom uit opera-onele ac-viteiten

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:

Muta)e vorderingen -483

Muta)e overige schulden 1.000

Kasstroom uit bedrijfsopera)es 517

Kasstroom uit opera)onele ac)viteiten 517

517

Samenstelling geldmiddelen

2019

€

Muta)e liquide middelen 517

Geldmiddelen per 31 december 517

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening

S)ch)ng Wrokko, Ro7erdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Ac-viteiten

De ac)viteiten van S)ch)ng Wrokko bestaan voornamelijk uit sociaal-economisch achtergestelde studenten met een

migra)e achtergrond een gelijkwaardige kans te bieden tot ontplooing.

De s)ch)ng hee= geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.

De feitelijke ac)viteiten zijn aangevangen in het jaar 2020.

Ontbreken resultatenrekening

Daar de feitelijke ac)viteiten in 2020 zijn opgestart ontbreekt het in deze jaarrekening aan een resultatenrekening over

het boekjaar 2019.

Ves-gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S)ch)ng Wrokko is feitelijk en statutair geves)gd op Goudsesingel 136  te Ro7erdam en is ingeschreven bij het

handelsregister onder nummer 74212907.

 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.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze

voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta)e, inclusief de

transac)ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamor)seerde

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden

na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening

S)ch)ng Wrokko, Ro7erdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta)es en verrichte

diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten 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.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening

S)ch)ng Wrokko, Ro7erdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

Overlopende ac-va

Vooruitbetaalde huur januari en waarborgsom 2020 483

2. Liquide middelen

Rabobank 517

PASSIVA

3. Kortlopende schulden

Overige schulden

Lening A. Meziane 1.000

Deze lening is verstrekt ten behoeve van het opstarten van de ac)viteiten van de s)ch)ng. Zekerheden zijn er niet

verstekt en een aflossingschema is niet overeengekomen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening

S)ch)ng Wrokko, Ro7erdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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