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Stichting Steun 22Q11
Raamsingel 118
5403 TZ Uden
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014
van Stichting Steun 22Q11 te Uden.

1.1 Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Steun 22Q11 te Uden bestaande uit
de balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over de periode 3 juli 2014 tot en met 31
december 2014 met de toelichting 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 samenvatten 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.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Uden, 30 september 2015
Bolk & De Bekker
Accountants & Adviseurs

M.M. van Asseldonk RA
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1.2 Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Steun 22Q11 bestaan voornamelijk uit het behartigen van de belangen van
mensen met 22Q11 deletiesyndroom.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Steun 22Q11 bestaat uit mevrouw K. van Bekkum, mevrouw J. van Haren en
de heer A. Reijnen.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

Bolk & De Bekker
Accountants & Adviseurs

M.M. van Asseldonk RA
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2.1 Balans per 31 december 2014
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2014
€
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1.249
11.264

12.513

'Samenstellingsverklaring afgegeven'
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PASSIVA
Vermogen

31 december 2014
€
€

8.762

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

3.751

12.513

'Samenstellingsverklaring afgegeven'
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2.2 Exploitatierekening over de periode 3-7-2014 tot en met 31-12-2014
3-7-2014 / 31-12-2014
€
€
Baten

16.217

Overige bedrijfskosten

7.455

Exploitatieresultaat

8.762

Belastingen
Exploitatie- tekort/overschot

'Samenstellingsverklaring afgegeven'

8.762
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.
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 nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Daarnaast de ontvangen
giften van derden.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

'Samenstellingsverklaring afgegeven'

7

Stichting Steun 22Q11, Uden

2.4 Toelichting op de balans
Vlottende activa
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen giften

31-12-2014
€
1.249

Liquide middelen
Knab betaalrekening
Knab spaarrekening

6.752
4.512
11.264

Vermogen

Vermogen

03-07-14 /
31-12-14
€

Vermogen per 3 juli
Exploitatie resultaat

8.762

Vermogen per 31 december

8.762

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidie
Accountantskosten
Overige schulden

31-12-2014
€
3.000
750
1
3.751

'Samenstellingsverklaring afgegeven'
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening
3-7-2014 /
31-12-2014
€
Baten
Ontvangen giften
Omzet boeken
Omzet overige

14.848
663
706
16.217

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de periode 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 waren er geen werknemers in dienst.
Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

166
441
5.370
1.478
7.455

Overige personeelskosten
Kantinekosten

166

Verkoopkosten
Relatiegeschenken
Representatiekosten

426
15
441

Kantoorkosten
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Porti
Automatiseringskosten

4.709
419
121
121
5.370

Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten Just Giving
Advieskosten
Overige algemene kosten

750
369
310
49
1.478

'Samenstellingsverklaring afgegeven'
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