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Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Maya-School Guatemala to
Mijdrecht samengesteld. Het bestuur is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Het bestuur van Stichting Maya-School Guatemala
De jaarrekening van Stichting Maya-School Guatemala is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten
en lasten over 2014 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiele 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. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele 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 Maya-School
Guatemala.
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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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1.2 Resultaten
Bespreking van de resultaten

€

%

€

%

€

2.830

100,0

4.480

100,0

-1.650

-36,8

155

5,4

332

7,4

-177

-53,3

-177
7,4 ..........................................
332 ........................
5,4 ..........................................
155 ........................
..........................................

-53,3

Baten
Som der exploitatielasten
Som der bedrijfslasten

Mutatie

2013

2014

Exploitatieresultaat
Financiele baten
Saldo baten en lasten
Besteed aan doel
Netto resultaat

2.675
219

94,6
7,7

4.148
299

92,6
6,7

-1.473
-80

-35,5
-26,8

2.894
-12.400

102,3
-438,2

4.447
-11.600

99,3
-258,9

-1.553
-800

-34,9
-6,9

-9.506

-335,9

-7.153

-159,6

-2.353

-32,9

Resultaatanalyse
De mutatie van het resultant met € -2.353 ten opzichte van 2013 kan als volgt worden geanalyseerd:
2014
€

€

Resultaatverhogend
177

Lagere som der exploitatielasten

177

Resultaatverlagend
1.650
80
800

Lagere baten
Lagere financiele baten
Hogere besteding aan doel

'r.~~iKi

2.353

Daling van het resultant
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
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Bestuurverslag 2014 — Stichtinq Maya-School Guatemala
Vestigingsplaats: Mijdrecht
Bestuurssamenstelli
• Mevr M. Burgman — voorzitter
• Mevrouw M. v.d. Stap — secretaris
• De heer P. H. Bots — penningmeester
• De heer L. van Es — bestuurslid
• Mevrouw H. Borger — bestuurslid

Doelstellinq
Met hulp van donateurs binnen en buiten de Ronde Venen en mede door de enorme inzet van de
Maya bevolking zelf, was het mogelijk om in Guatemala in 1997 een schoolgebouw Weer to zetten.
Hierdoor werd het mogelijk dat de Maya's sinds vele eeuwen eindelijk een serieuze kans kregen om
middelbaar- en beroepsonderwijs to volgen in hun eigen taal binnen het kader van hun cultuur- en
levensopvattingen.
De meeste leerlingen werken om hun eigen schoolgeld to betalen. Dat is geen bezwaar. Maar er zijn
ook leerlingen die, naast de zorg voor hun eigen kost- en schoolgeld, tevens verantwoordelijk zijn voor
familieleden.
De gezinnen zijn groot, veel leerlingen zijn (half) wees of een van de ouders is ziek.
Voor die leerlingen is het financieel onhaalbaar om die opleiding of to maken omdat zij gewoonweg
het lesgeld niet kunnen betalen.
Deze leerlingen willen wij de mogelijkheid bieden om de opleiding of to maken door voor hen het
lesgeld to betalen.

Activiteiten
• Organisatie Chazz festival 2014 i.s.m. Stichting Ontwikkelingssamenwerking DRV
• Fondsenwerving
• Voorlichtingsactiviteiten: nieuwjaarsmarkt gemeente DRV, goede doelen markt
Veenlandencollege, voorlichting tijdens Chazz

Beleid
Continuering van financiering van lesgelden van leerlingen van niet-vermogende ouders.

M. Burgman
Voorzitter

P.H. Bots
Penningmeester

M.E.T.C.M. van der Stap
Secretaris
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2. Jaarrekening

Stichting Maya-School Guatemala, Mijdrecht

2.1 Balans per 31 december 2014
31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1

-

12.401

Liquide middelen

2

16.066

13.171

16.066

25.572

PASSIVA
Stichtingskapitaal

3

16.066

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Maya-School Guatemala, Mijdrecht

2.2 Staat van baten en lasten over 2014

€

Baten
Som der exploitatielasten

4
5

Exploitatieresultaat
Financiele baten

2.830
155

4.480

2.675

Y. I `tU

2.894

Y.`YY /

-12.400

7

-9.506

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

2013
€

219

6

Saido baten en lasten
Besteed aan doel

2014
€

10
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Stichting Maya-School Guatemala, Mijdrecht

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele
verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominate waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Maya-School Guatemala, statutair gevestigd to Mijdrecht, bestaan
voornamelijk uit: het ondersteunen en in stand houden van de MAYA-cultuur in Guatemala.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominate waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 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.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe to rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten
Onder baten wordt verstaan alle ontvangsten onder aftrek van de directe lasten.
Som der financiele baten en lasten
De financiele baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.
Besteed aan doel
Onder besteed aan doel wordt verstaan de overgemaakte bedragen aan Guatemala ter besteding aan het
doel.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2.4 Toelichting op de balans
V/offende activa
Vorderingen
31-12-2014
€

31-12-2013
€

-

12.401

7.212
8.854
16.066

4.536
8.635
13.171

1 Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
2 Liquide middelen
Rabo VerenigingsPakket 1952.27.700
Rabo BedrijfsTeleRekening 3031.791.592

3 Stichtingskapitaal
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingskapitaal weergegeven.
Eigen kapitaal
25.572
-9.506
16.066

Stand per 1 januari 2014
Resultant boekjaar
Stand per 31 december 2014

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2014
€

2013
€

1.047
1.783
2.830

1.280
3.200
4.480

4 Baten
Donaties
Opbrengst Chazz

Gemiddeld aantal werknemers
In het verslagjaar waren Been personeelsleden bij de vennootschap werkzaam (2013: -)
5 Som der exploitatielasten
66
89
155

199
133
332

66
66

133
66
199

60
29
89

120
13
133

219

299

12.400

11.600

Kantoorkosten
Algemene kosten

Kantoorkosten
Drukwerk
Kosten automatisering

Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Bankkosten

6 Financiele baten
Ontvangen bankrente
7 Besteed aan doel
Overgemaakt aan Guatemala
Mijdrecht, 6 januari 2016

M.E.T.C.M. van der Stap
Secretaris

P.H. Bots
Penningmeester

J.C.M. Borger
Bestuurslid

M. Burgman
Voorzitter

Samenstellingsverklaring afgegeven
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L.A.M. van Es
Bestuurslid

