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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 2015 van Stichting Steun 22Q11 te Uden.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Steun 22Q11 te Uden is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de
exploitatierekening over 2015 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 in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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
Stichting Steun 22Q11

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.

Uden, 2 september 2016

Bolk & De Bekker
Accountants & Adviseurs

M.M. van Asseldonk RA
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1.2 Algemeen

Bestuur

Het bestuur van Stichting Steun 22Q11 bestaat uit mevrouw K. van Bekkum, mevrouw J. van Haren en
de heer A. Reijnen. 

1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

Over het boekjaar 2015 werd een resultaat behaald van € 28.713, tegenover een resultaat over het
boekjaar 2014 van € 8.762. Ten opzichte van 2014 is het resultaat met € 19.951 gestegen.

Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die ontleend is aan de winst- en
verliesrekening: 

2015 2014
€ % € %

Baten 66.724 100,0 16.217 100,0
Direct toe te rekenen lasten -7.990 -12,0 - -

Netto baten 58.734 88,0 16.217 100,0

Afschrijvingen materiële vaste activa 100 0,1 - -
Overige bedrijfskosten 30.055 45,1 7.455 45,9

Som der bedrijfslasten 30.155 45,2 7.455 45,9

Exploitatieresultaat voor rente 28.579 42,8 8.762 54,1

Financiële baten en lasten 134 0,2 - -

Exploitatieresultaat 28.713 43,0 8.762 54,1

Belastingen - - - -

Exploitatie- tekort/overschot 28.713 43,0 8.762 54,1

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 2015 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 499 -

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen 8.000 -

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 1.500 1.249

Liquide middelen 27.476 11.264

37.475 12.513

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 5
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31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

PASSIVA

Vermogen
37.475 8.762

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva - 3.751

37.475 12.513

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 6
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2.2 Exploitatierekening over 2015 

2015 2014
€ € € €

Baten 66.724 16.217

Direct toe te rekenen lasten -7.990 -

Netto baten 58.734 16.217

Afschrijvingen materiële vaste activa 100 -
Overige bedrijfskosten 30.055 7.455

Som der bedrijfslasten 30.155 7.455

Exploitatieresultaat voor rente 28.579 8.762

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 134 -

Exploitatieresultaat 28.713 8.762

Belastingen - -

Exploitatie- tekort/overschot 28.713 8.762

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 7
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Steun 22Q11 bestaan voornamelijk uit het behartigen van de belangen van
mensen met 22Q11 deletiesyndroom.

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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Voorraden

De voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs.

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.

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 8
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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.

Direct toe te rekenen lasten

De Direct toe te rekenen lasten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen.

Afschrijvingen

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 9
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2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris
€

Boekwaarde per 1 januari 2015 -

Mutaties 

Investeringen 599
Afschrijvingen  -100

Saldo mutaties 499

Stand per 31 december 2015

Aanschaffingswaarde 599
Cumulatieve afschrijvingen -100

Boekwaarde per
31 december 2015 499

Afschrijvingspercentages 20%

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad boeken 6.000 -
Voorraad knuffelapen 2.000 -

8.000 -

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen giften 1.500 1.249

Liquide middelen

Knab betaalrekening 3.776 6.752
Knab spaarrekening 23.700 4.512

27.476 11.264

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 10
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Vermogen

2015 2014
€ €

Vermogen

Vermogen per 1 januari 8.762 -
Exploitatie resultaat 27.213 8.762

Vermogen per 31 december 35.975 8.762

Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten - 750
Vooruitontvangen subsidie - 3.000
Overige schulden - 1

- 3.751

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 11
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening

2015 2014
€ €

Baten

Ontvangen giften 33.486 14.848
Ontvangen giften fietsronde 25.962 -
Omzet apen 6.000 -
Omzet boeken 1.276 663
Omzet overige - 706

66.724 16.217

Direct toe te rekenen lasten

Inkoopwaarde omzet 7.990 -

Inkoopwaarde omzet

Inkoop knuffelapen 4.576 -
Inkoop boeken 2.914 -
Gift promotie-onderzoek 500 -

7.990 -

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende de periodes 2015 en 2014 waren er geen werknemers in dienst.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 100 -

Overige bedrijfskosten

Exploitatie- en machinekosten 1.754 -
Verkoopkosten 4.784 607
Kantoorkosten 22.389 5.370
Algemene kosten 1.128 1.478

30.055 7.455

Exploitatie- en machinekosten

Huur inventaris 1.704 -
Reparatie en onderhoud inventaris 50 -

1.754 -

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 12
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2015 2014
€ €

Verkoopkosten

Sponsoring 924 -
Reclame- en advertentiekosten 624 -
Reis- en verblijfkosten 2.863 181
Beurskosten 300 -
Relatiegeschenken 73 426

4.784 607

Kantoorkosten

Drukwerk 17.654 4.709
Automatiseringskosten 1.717 121
Porti 1.342 121
Kantoorbenodigdheden 1.192 419
Communicatiekosten 484 -

22.389 5.370

Algemene kosten

Kosten uitjes 1.301 -
Accountantskosten -750 750
Kosten Just Giving 556 369
Advieskosten - 310
Overige algemene kosten 21 49

1.128 1.478

Ontvangen bankrente

Rente en bankkosten 134 -

Uden, 2 september 2016

Ondertekening bestuur 

K. van Bekkum J.F.G.M. van Haren A.W.H. Reijnen

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 13




