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Geachte bestuur,
Ingevolge uw opdracht brengen wij u hierbij rapport uit omtrent de jaarrekening 2014 van uw s#ch#ng.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van S#ch#ng Kinderprojecten Guatamala te Eijsden
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelich#ng
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap
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 vennootschap.
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
samenva-en 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.

Beves)ging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving.

Koenen en Co is lid van Nexia Interna#onal, het wereldwijde netwerk van onaDankelijke accountants- en advieskantoren.
Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkoms#g het in de algemene voorwaarde bepaalde.
Deze voorwaarden zijn op 15 juli 2009 gedeponeerd ter griﬀe van de Rechtbank te Roermond onder nummer 19/2009 en worden op verzoek kostenloos toegezonden.

S)ch)ng Kinderprojecten Guatamala, Eijsden
ALGEMEEN
Algemeen
De s#ch#ng is op 16 maart 2007 bij notariële akte opgericht en heeF als doel het ondersteunen van
ontwikkelingsprojecten in Guatemala.
De s#ch#ng tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het verschaﬀen van gelden;
- het vestrekken van geldleningen en;
- het in het algemeen verlenen van ﬁnanciële ondersteuning.
De s#ch#ng beoogt niet het maken van winst.
Het uitkeringsbeleid van de s#ch#ng dient zodanig te zijn dat de s#ch#ng kan worden aangemerkt als een instelling
als bedoeld in ar#kel 24 lid 4 van de Successiewet 1954
Het bestuur van de s#ch#ng bestaat uit:
- de heer P.B.M. Hagedoren (penningmeester);
- de heer W.W. Sillevis Smi- (voorzi-er);
- de h eer R.J. van Oostenbrugge (secretaris);
- de her P.B.H. Hendrikx:
- mevrouw J. Uijterlinde;
- de heer M. Gelissen;
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Bestuurlijk jaarverslag
In 2014 heeF SKG de lijn voortgezet, die in 2013 was uitgezet. Doelstelling was in twee jaar drie projecten af te
ronden met een intensiever samenwerking met Constru Casa, Los Ninos. Bij het realiseren van de nieuwe projecten
werd uiterlijk co-ﬁnanciering gezocht bij S#ch#ng Wilde Ganzen.
Allereerst is een project in Peniel aangepakt en afgerond. In een afgelegen dorpje in Chicaman (Quiche) is een
gebouw gerealiseerd voor de opvang en onderwijs van gehandicapte kinderen. Met dit project was een budget van
circa € 14.000 gemoeid.
Ten tweede is in Samox San Lucas in samenwerking met Los Ninos een uitbreiding en renova#e van de bestaande
primarie en preprimaria gerealiseerd. Het project had een omvang van 5 nieuwe lokalen met een budget van circa
€ 31.000. Los Ninos heeF in dit project bijgedragen.
Verder zijn in 2014 de voorbereidingen getroﬀen voor een project in het dorpje Berlin Mixto, liggende nabij
Guatemala-Stad. De bouw van dit project zal in 2015 plaatsvinden. Ook dit project is samen met Los Ninos tot
stand gekomen.
Naast deze projecten is in 2014 de steun voortgezet aan het langer lopende project Melanjoco in Alotenango. Met
de steun van SKG is zeker gesteld dat ook in 2014 zeker 100 leerlingen goed onderwijs kunnen genieten. Tevens
past deze bijdrage in de bestendiging van het eerste grote project van SKG en draagt het bij aan de samenwerking
met Los Ninos. Samen met Los Ninos wordt nagedacht hoe dit project in de toekomst aan de dorpsgemeenschap
kan worden overgedragen.
Verder is in samenwerking met Los Ninos en de s#ch#ng CasaSito een impuls gegeven aan een beurzenproject in
het gebied Alta Verapaz. Arme leerlingen die talentvol zijn krijgen via een beurs de mogelijkheid om verder te leren
en uiteindelijk te studeren. SKG heeF bijna € 4.000 in dit project gestopt en zal dat de komende jaren voortze-en.
Fondsenwerving en ﬁnancieel.
De werving van fondsen is ook in 2014 voortgezet. De vaste donateurs vormen het merendeel van de bijdragen aan
nieuwe projecten. Daarnaast zijn verschillende ac#es gehouden om extra fondsen te werven ten behoeve van de
nieuwe projecten.
Verder heeF SKG de samenwerking met Wilde Ganzen voortgezet waarmee de publiciteit werd vergroot. Via Wilde
Ganzen heeF SKG een ar#kel in het blad gekregen en een spotje op de televisie.
SKG heeF net als in 2013 ook in 2014 meer besteed aan de projecten dan de inkomsten. Toch staat de s#ch#ng er
ﬁnancieel nog goed voor. Het bestuur acht het acceptabel om enigszins in te teren op een deel van de beschikbare
reserves.
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Samenwerking.
In Guatemala is de samenwerking met de partnerorganisa#es ConstruCasa langs de lijn van de afgelopen jaren
voortgezet. Constru Casa komt met goede projectvoorstellen die degelijk worden onderbouwd. Ten aanzien van de
realisa#e van de projecten worden de projecten al#jd #jdig afgeleverd binnen het beschikbaar gestelde budget.
Verder is in 2014 de samenwerking met Los Ninos geïntensiveerd. Bij de projecten San Samox en Berlin Mixto heeF
Los Ninos substan#eel bijgedragen. SKG heeF op zijn beurt bijgedragen in de beurzen die Los Ninos samen met
CasaSito verzorgd in het gebied Alta Verapaz. In deze afgelegen regio, waar SKG inmiddels enkele projecten heeF
gerealiseerd, sluiten deze beurzen goed aan op de investeringen die SKG doet in de kwaliteit van de gebouwen. De
beurzen zijn een belangrijk onderdeel van de projecten van Los Ninos.
Het project Melanjoco loopt goed. SKG streeF er met Los Ninos naar om de school de komende jaren op eigen
benen te krijgen met behoud van het onderwijs voor de doelgroep, de armste kinderen uit de omgeving. De
dorpsgemeenschap houdt het onderhoud van het gebouw goed bij en de faciliteit wordt intensief gebruikt.
Via het project Melanjoco, de gezamenlijke bouw van Peniel en Berlin Mixto en de beurzen wordt de
samenwerking met Los Ninos verstevigd.
Bestuurlijk.
De samenstelling van het bestuur is 2014 ongewijzigd geweest. Het bestuur is in 2014 een aantal malen in
vergadering bijeen geweest. Voorts is regelma#g telefonisch overleg gevoerd. In het jaar 2014 is een nieuwe folder
uitgegeven en zijn enkele nieuwsbrieven verschenen.

Jaarplan 2015
In het jaar 2015 streeF SKG ernaar de ac#viteiten voort te ze-en binnen de algemene doelstellingen en
projectplannen. Dat betreF het project in Berlin Mixto en het opstarten van nieuwe projecten, liefst in nauwe
samenwerking met onze partners.
De voortzeMng van het project Melanjoco wordt nauwgezet gevolgd. SKG blijF in nauw overleg met Los Ninos over
het op termijn zelfstandig krijgen van de school Tot die #jd bekijkt SKG jaarlijks de bijdrage.
Ook zal SKG in 2015 opnieuw bijdragen aan de beurzen van Los Ninos en CasaSito in Alto Verapaz.

Wij zijn desgewenst beschikbaar voor nadere toelich#ng.

Hoogachtend,
KOENEN EN CO
Accountants

drs. M.G.A.M. Coolen RA
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S)ch)ng Kinderprojecten Guatamala, Eijsden
BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 2014

31 december 2013

€

€

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(1)

Rente spaarrekening
Liquide middelen

(2)
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513

773

74.152

79.281

74.665

80.054

31 december 2014

31 december 2013

€

€

€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserve

-8Samenstellingsverklaring afgegeven

74.665

80.054

74.665

80.054

S)ch)ng Kinderprojecten Guatamala, Eijsden
WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

(3)

Gi5en
Dona#es

(4)

Brutobedrijfsresultaat

2014

2013

€

€

13.944
19.047

13.124
23.505

(5.103)

(10.381)

Kosten
(5)

Kantoorkosten
Bedrijfsresultaat

(6)

Rentebaten
Rentelasten

(7)
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957

(5.743)

(11.338)

513
(159)

773
(131)

354

642

(5.389)

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

640

(10.696)

S)ch)ng Kinderprojecten Guatamala, Eijsden
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

1. Vorderingen
31-12-2014

31-12-2013

€

€

Rente spaarrekening
Rente

513

773

11.624
62.528

9.525
69.756

74.152

79.281

2. Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant 12.27.76.062
Rabobank, spaarrekening 10.244.27.668
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S)ch)ng Kinderprojecten Guatamala, Eijsden
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014
2014

2013

€

€

3. Gi5en
GiFen

13.944

13.124

De baten van Wilde Ganzen komen niet voort uit eigen fondsenwerving (vermelding conform CBF Keur).

4. Dona)es
Dona#es

19.047

23.505

640

957

513

773

159

131

5. Kantoorkosten
Kantoorkosten

6. Rentebaten
Rente spaarrekening

7. Rentelasten
Rente- en bankkosten
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