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20 april 2022

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de s ch ng.
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OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de s ch ng opgesteld,
waarin de balans met tellingen van € 6.307 en de winst-en-verliesrekening sluitende
met een resultaat van € 4.855, zijn opgenomen.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van S ch ng Score te Heerenveen is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informa e. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2021, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2021
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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van S ch ng Score.
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Behoort bij het accountantsrapport d.d. 20 april 2022
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.
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De ac viteiten van S ch ng Score bestaan voornamelijk uit:
a. het bevorderen van lichamelijke opvoeding, sport en recrea e van mensen, in het
bijzonder jeugd uit achtergestelde gemeenschappen, in ontwikkelingslanden teneinde
de gezondheid en welzijn van het individu en de gemeenschap aldaar te versterken
b. en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt volgens het ui reksel van de Kamer van Koophandel het
bestuur gevoerd door:
- Dhr. J.K. Kolhoﬀ (voorzi er)
- Dhr. F.H. Perdok (secretaris)
- Mevr. W.J. Kolhoﬀ (penningmeester)
- Dhr. S.A. Howells
- Mevr. M. van der Meer
- Mevr. C. Swarts
3.3

Oprich ng s ch ng

Bij notariële akte d.d. 29 juli 2003 verleden voor notaris Detmar te Bolsward is
opgericht S ch ng Score. De ac viteiten worden met ingang van voornoemde datum
gedreven voor rekening en risico van S ch ng Score.
Tot het verstrekken van nadere toelich ngen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Priore accountants & belas ngadviseurs

M. Boersma RA
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JAARREKENING

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 20 april 2022
S ch ng Score, Heerenveen
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021
€

31 december 2020

€

€

€

ACTIVA
Vlo ende ac va
Liquide middelen

(1)

6.307

1.452

6.307

1.452

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 20 april 2022
S ch ng Score, Heerenveen

31 december 2021
€

31 december 2020

€

€

€

PASSIVA
S ch ngsvermogen

(2)
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6.307

1.452

6.307

1.452

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 20 april 2022
S ch ng Score, Heerenveen
2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 2021

2021
€

Baten

2020
€

€

€

(3)

5.379

7.441

(4)

343

10.182

5.036

-2.741

-181
-

-176
-

4.855

-2.917

Kosten
Overige bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Belas ngen

(5)

Resultaat
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KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€

2020
€

€

€

Kasstroom uit opera onele ac viteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:

5.036

-2.741

Kasstroom uit bedrijfsopera es
Betaalde interest
Kasstroom uit opera onele ac viteiten

5.036

-2.741

-181

-176

4.855

-2.917

4.855

-2.917

Samenstelling geldmiddelen
2021
€

2020
€

€

€

Geldmiddelen per 1 januari

1.452

4.369

Muta e liquide middelen

4.855

-2.917

Geldmiddelen per 31 december

6.307

1.452
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac viteiten
De ac viteiten van S ch ng Score bestaan voornamelijk uit:
a. het bevorderen van lichamelijke opvoeding, sport en recrea e van mensen, in het bijzonder jeugd uit
achtergestelde gemeenschappen, in ontwikkelingslanden teneinde de gezondheid en welzijn van het
individu en de gemeenschap aldaar te versterken
b. en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevordelijk zijn.

Ves gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
S ch ng Score is feitelijk en statutair geves gd op Koevorde 7 te Heerenveen en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 01102998.

Scha ngen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
S ch ng Score zich verschillende oordelen en scha ngen die essen eel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in ar kel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en scha ngen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelich ng op de desbetreﬀende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving.
Ac va en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referen es opgenomen. Met deze
referen es wordt verwezen naar de toelich ng.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich ngen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021

31-12-2020

€

€

1. Liquide middelen
Rabobank

6.307

11

1.452
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PASSIVA
31-12-2021

31-12-2020

€

€

2. Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

5.327
980

1.452

6.307

1.452

5.327

-

Bestemmingsreserves
Project Malmesbury

2021

2020

€

€

Project Malmesbury
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

5.327

-

Stand per 31 december

5.327

-

1.452
-472

4.369
-2.917

980

1.452

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december
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6

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021

2020

€

€

3. Baten
Dona es
Vriendenloterij
Vrienden van Score
Fee vrijwilligers

2.860
1.187
1.332
-

1.909
1.296
1.236
3.000

5.379

7.441

343

9.026
1.156

343

10.182

-

5.409
2.350
1.267

-

9.026

283
60

908
248
-

343

1.156

-181

-176

181

176

4. Overige bedrijfslasten
Projectlasten
Algemene lasten

Projectlasten
Score Zuid Afrika
Project ECD
Reiskosten Zuid Afrika

Algemene lasten
Accountantskosten
Verzekeringen
Overige algemene kosten

5. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 20 april 2022
S ch ng Score, Heerenveen
Ondertekening van de jaarrekening
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

HEERENVEEN, 20 april 2022

Dhr. J.K. Kolhoﬀ (voorzi er)

Dhr. F.H. Perdok (secretaris)

Mevr. W.J. Kolhoﬀ (penningmeester)

Dhr. S.A. Howells

Mevr. M. van der Meer

Mevr. C. Swarts
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