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Geacht bestuur,
Naar aanleiding van de mondeling overeengekomen opdracht hebben wij voor de stichting de
volgende werkzaamheden verricht:
•

•
•
•

Wij hebben het bijgevoegde Financieel Overzicht 2017 van de Stichting Christelijk Jeugden Bijbelwerk met een balanssaldo van€ 25.711,12 en een exploitatie tekort over 2017
van € 3.982,06 aangesloten met de totalen per post en vastgesteld dat deze aansluit met
de vastleggingen van de af en bijboekingen van de zakelijke bank- en bedrijfsspaarrekeningen.
Wij hebben de financiële vastleggingen doorgenomen en hebben geen bijzondere posten
waargenomen.
Wij hebben de verantwoorde saldi van de bankrekeningen op de balans aangesloten met
het financieel jaaroverzicht 2017 van de RABO bank.
Wij hebben een cijferbeoordeling uitgevoerd op de balans en exploitatierekening en hierbij
geen reden gevonden tot op- en of aanmerkingen die het beeld van de getoonde cijfers
zouden kunnen beïnvloeden.

Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie
uitgevaardigde standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie', alsmede de voor ons geldende
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
Ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden kunnen wij het volgende rapporteren:
• Het financieel overzicht 2017 van de Stichting is op grond van de ons ter beschikking
staande informatie, te weten de financiële vastleggingen, alsmede de daaraan ten
grondslag liggende bescheiden voldoende gedetailleerd uitgewerkt en er is sprake van
voldoende toelichting op de diverse posten in balans en exploitatierekening.
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WESTERVELDE NVOSSERS

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desalniettemin nog
vragen hebben aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Financieel overzicht 2017 St. Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk
BALANS

31-12-2017
Rabo Spaarrekening NL59RABO 3314251440
Rabo Spaarrekening NL36RABO 3464538222
Rabo NL44RABO 0151582424

€
€
€
€

31-12-2016

18.000,00
6.962,98
748,14
25.711,12

€
€
€
€

29.693,18

€

29.693,18

€

41.854,95

€
€
€
€

45.877,29

21.000,00
6.310,89
2.382,29

Vermogen Stichting
Beginstand
Exploitatiesaldo

€
€
€

29.693,18
-3.982,06
25.711,12

EXPLOITATIE REKENING
2017
Ontvangen giften
Kosten seminars, jeugdwerk en conferenties
Kosten jeugdkampen e.d.
Kosten lectuur voor de jeugd
Kosten werk van de heer Curaçao
Overige algemene kosten

Ontvangen rente
Exploitatietekort

€
€
€
€
€

26.090,17
7.881,27
5.750,00
5.150,36
1.005,49
-4.022,34
40,28
-3.982,06

