
























2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Baten 

Baten uit eigen fondswering 

Subsidies van overheden 

SZW subsidie "Alle kinderen mogen meedoen" 

Correctie projectsubsidie 

Overige opbrengsten 

Deze opbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Baten uit eigen fondswerving 

Schenkingen van particulieren 

Bijdragen bedrijfsleven, stichtingen e.d. 

Provinciale vrouwenraad 

Subsidies van overheden 

Gemeente Gemert-Bakel 

Gemeente Laarbeek 

Gemeente Boekel 

Overige opbrengsten 

Rente spaarrekening 

2019 2018 

€ € 

25.215 25.146 

223.364 201.635 

18.640 25.042 

13.522 -13.522

10 9 

280.751 238.310 

8.666 10.384 

15.941 14.762 

608 0 

0 0 

25.215 25.146 

107.017 90.006 

86.347 81.629 

30.000 30.000 

223.364 201.635 

10 9 

Naast de ontvangen subsidies, sponsorbijdragen en giften heeft de Stichting aanzienlijke 

bijdragen in natura ontvangen. 

Deze bijdragen zijn als volgt te kwantificeren: 

Korting leveranciers sportkleding 

Korting leveranciers schoolbenodigdheden e.d. 

106 fietsen a € 100 

Automatisering 

Huisvestingskosten 

Kaartjes openluchttheater Mariahout 

4.235 4.852 

479 355 

10.600 10.900 

0 1.368 

4.345 4.225 

500 650 

20.159 22.350 
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Aan het bestuur van  
Stichting Leergeld Gemert e.o. 
Postbus 116 
5420 AC  Gemert 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Leergeld Gemert e.o. te Gemert is samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening is opgenomen in dit rapport op de pagina's 5 tot en met 13 en 
bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 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 algemeen aanvaardbare Titel 9 Boek 2 van het 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Leergeld Gemert e.o. 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 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. 

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

Beek en Donk, 29 mei 2020 

Fleuren Accountants + Belastingadviseurs B.V. 
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