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Geachte directie,
ln uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van SCE Beheer B.V. te Steenderen
opgesteld en rapporteren wij u hierbijonze bevindingen.

í Samenstellingsverklaring
Opdracht
lngevolge uw opdracht hebben wij de in deze rapportage opgenomen jaarrekening 2019 van
Beheer BV samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
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Werkzaamheden
Qnze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het veaamelen,
het venrverken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de
omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in
die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in

Titel9Boek2BW.

2

Bergevoet Financieel advies

SCE Beheer B.V.

2 Gegevens van de onderneming
Juridische handelsnaam
Rechtsvorm:

SCE Beheer BV
Besloten Vennootschap

Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats

Prins Bernhardlaan 3
7221 BA
Steenderen

Reoistratieqeoevens
Handelsregisternummer:

60321 849

Personeelsformatie
Er waren gemiddeld 5 part time medewerksters in dienst in 2019.

Aandeelhouders
Aandeelhouder van de onderneming is de Stichting SCE sport, cultuur en educatie
Bronkhorst-West.

2.í Fusie
Per 1 januari2019 zijn 3 onderdelen van de Stichting SCE sport, cultuur en educatie
Bronkhorst-West samengegaan in een juridische fusie. Dat betekent dat de bezittingen en
activiteiten van Burg. Kruijffbad BV en van Sporthal het Hooge Wessel BV zijn ingebracht in
SCE Beheer BV.
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3 Resultaat
Het resultaat na belastingen over boekjaar 2019 bedraagt € 16.300,- Het resultaat is
beïnvloed door extra kosten in verband met fusie.

3.í Resultaatvergelijking
Door de juridische fusie van 3 entiteiten die onder de stichting vielen is een
resultaatvergelijking niet reëel op te stellen binnen SCE Beheer BV.
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4 Financiële positie
Onderstaande opstelling geeft de financiële positie weer per balansdatum. De opstelling is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31-12-2019

Mutaties

Beschikbare middelen
Eigen vermogen
Voorzieningen

150.173
429.OOO

579.173
Waaruan vastgelegd op lange

termijn
Materiële vaste activa
Werkkapitaal

1

579.172

Het werkkapitaal is als volgt

Voorraden en vorderingen
Liquiditeiten

45.588
626.971

Subtotaal

672.559

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

93.387
579.172

4.í Mutatie werkkapitaal
Omdat door de juridische fusie tussen 3 entiteiten het werkkapitaal drastisch is gewijzigd is
het niet reëel om een mutatie van het werkkapitaalweer te geven.
Het werkkapitaal (vlottende activa min vlottende passiva) bedraagt € 579.172,Rekening houdend met de reserveringen in de voorzieningen is er een reëel werkkapitaal
van € € 150.172,- (eigen vermogen min vaste activa).
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5 Fiscale positie

5.í Berekening belastbaar bedrag 2019
Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2019 is conform de berekening
in de resultatenrekening. Er is in 2019 een bedrag van € 1.107,- aan niet aftrekbare kosten.

5.2 Verrekenbare verliezen

Er zijn geen verrekenbare verliezen vanuit het verleden.

5.3 Overige punten
Er zrln geen overige bijzonderheden of verplichtingen die niet uit de jaarrekening blijken

Voor nadere specificaties verwijzen wij naar de hierna verdere opgenomen bijlagen.
Wij vertrouwen er op hiermee op tevredenstellende wrlze aan uw opdracht te hebben
voldaan en zijn gaarne bereid waarnodig nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Bergevoet Financieel Advies
Willie Bergevoet.
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