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Londen &

Van Holland
Aan het bestuur van
Orde van Vrijmetselaren Schotse Ritus

Geacht bestuur,
1.1 OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Orde van Vrijmetselaren Schotse Ritus,
waarin begrepen de balans met tellingen van € 882.883 en de winst-en-verliesrekening sluitende
met een winst van € 45.475 samengesteld.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Orde van Vrijmetselaren Schotse Ritus te 's-Gravenhage is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichting 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.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
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 Orde van Vrijmetselaren Schotse Ritus.
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 van uitgaan 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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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31-12-2020

31-12-2019
€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Rekwisieten en attributen
Inventaris

1

8.146
11.203
19.349

Vlottende activa
Vorderingen
Rekeningen-courant
Overlopende activa

consistories

2
3

57.332

65.758
12.727
78.485

57.332

Effecten

4

677.906

636.389

Liquide middelen

5

107.143

138.715

882.883

832.436

PASSIVA
Verenigingsvermogen
Verenigingskapitaal
Kapitaal Consistories

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

6

761.885
57.333

807.360
65.758
873.118

819.218

9.765

13.218

882.883

832.436

7

-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 mei 2021
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Werkelijk
2020

Begroting
2020
€

€

Baten
Baten

8

122.297
122.297
...-....................................

Lasten
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa
en vastgoed beleggingen
Overige lasten
Totaal van som der kosten

Totaal van netto resultaat

Samenstellingsverklaring

afgegeven d.d. 12 mei 2021

Werkelijk
2019
€

81.500

160.399

81.500

160.399

....................................

9
10

2.072
74.750

81.500

76.822

81.500

...............................

.............................

45.475

85.204
85.204
.

.

-

75.195

