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1. Accountantsverslag

Aan het bestuur van
Stichting Samen voor Duchenne
Ter attentie van Marlies de Wit (secretaris)
Prunusstraat 4
6706 CA  Wageningen

Veenendaal 6 april 2016 

Geacht bestuur

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 1 januari 2015 tot en met 31 december
2015 van Stichting Samen voor Duchenne te Wageningen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Samen voor Duchenne is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten
en lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 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. 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 Samen voor Duchenne.

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.

Veenendaal, 6 april 2016

Wegbrands Accountants & Adviseurs

M.J. Wegbrands (RB) Accountant-Administratieconsulent                                                          
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1.2 Algemeen

Activiteiten

Doelstelling
a. fondswervende activiteiten te (doen) ontplooien (zelf en met dan wel door anderen) om meer
financiële middelen in te zetten ten behoeve van onderzoek naar medicijnen en verbetering van zorg
voor patiënten met Duchenne Spierdystrofie;
b. het bewustzijn te bevorderen ten aanzien van de spierziekte Duchenne Spierdystrofie, de gevolgen
hiervan en mogelijke oplossingen;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de
stichting.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen
winstoogmerk.
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

1-1-2015 /
31-12-2015

€
Baten 32.412

Inkoopwaarde van de omzet -9.988

22.424

Overige bedrijfskosten 15.504

Som der bedrijfslasten (B) 15.504

Netto resultaat (A-B) 6.920

Resultaatanalyse

1-1-2015 / 31-12-2015
€ €

Resultaatverhogend
Hogere baten 32.412

32.412

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst 9.988
Hogere overige bedrijfskosten 15.504

25.492

Stijging van het resultaat 6.920

Analyse van de overige bedrijfskosten

1-1-2015 / 31-12-2015
€ €

Hogere verkoopkosten 232
Hogere kantoorkosten 141
Hogere algemene kosten 129
Hogere besteed aan doelstelling 15.002

Hogere overige bedrijfskosten 15.504
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2015 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2015 01-01-2015
€ % € %

Activa
Vorderingen 2.405 34,8 - p.m.
Liquide middelen 4.515 65,2 - p.m.

6.920 100,0 - p.m.

Passiva
Stichtingsvermogen 6.920 100,0 - p.m.
Kortlopende schulden - - - p.m.

Analyse van de financiële positie

31-12-2015 01-01-2015
€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 2.405 -
Liquide middelen 4.515 -

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 6.920 -

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 6.920 -

Financiering

Stichtingsvermogen 6.920 -
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1.5 Fiscale positie

01-01-2015 /
31-12-2015

€

Berekening belastbaar bedrag

Belastbare winst = Netto resultaat 6.920

Berekening vennootschapsbelasting

Het belastbaar bedrag blijft onder de € 15.000, dus hoeft er geen aangifte te worden gedaan.
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2.1 Balans per 31 december 2015 
(vóór resultaatverdeling)

31 december 2015 01 januari 2015
€ € € €

Activa
Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren 1 2.405 -

Liquide middelen
Kas 335 -
Rabobank 4.180 -

4.515 -

Som der vlottende activa 6.920 -

Totaal activazijde 6.920 -

Samenstellingsverklaring afgegeven 7
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31 december 2015 01 januari 2015
€ € € €

Passiva
Stichtingsvermogen 2 
Resultaat boekjaar 6.920 -

Totaal passivazijde 6.920 -

Samenstellingsverklaring afgegeven 8
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2.2 Staat van baten en lasten over de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2015 

1-1-2015 / 31-12-2015
€ €

Baten 3 
Opbrengst statiegeldaktie 707
Opbrengst wijnactie 655
Shirt sponsoring 3.450
Giften en baten uit fondsenwerving 1.818
Opbrengst event 24.375
Opbrengst Spinning 1.407

32.412

Inkoopwaarde van de omzet 4 -9.988

22.424

Lasten
Overige bedrijfskosten 5 15.504

Netto resultaat 6.920

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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1-1-2015 / 31-12-2015
€ €

2.3 Kasstroomoverzicht over de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 6.920

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen -2.405

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Correctie storting stichtingskapitaal -

Mutatie geldmiddelen 4.515

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar -
Mutaties in boekjaar 4.515

Stand per eind boekjaar 4.515

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. 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 worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan 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.

Handelsdebiteuren

De vorderingen op debiteuren worden 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.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt
hierbij geen rol.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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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.

Netto omzet

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

  Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

  Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte
kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de nettobaten, de wijziging in onderhanden projecten, de wijzigingen in
voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde eigen productie, de overige
opbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten. Hierbij wordt onder nettobaten verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

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

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van
het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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2.5 Toelichting op de balans

Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
Er zijn geen vorderingen aanwezig > 1 jaar.

31-12-2015 01-01-2015
€ €

1  Handelsdebiteuren
Nog te ontvangen opbrengst event en wijnactie 2.405 -

2  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Resultaat
boekjaar

€
Stand per 1 januari 2015 -
Resultaat boekjaar 6.920

Stand per 31 december 2015 6.920

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
1-1-2015 /

31-12-2015
€

3  Baten

Opbrengst statiegeldaktie 707
Opbrengst wijnactie 655
Shirt sponsoring 3.450
Giften en baten uit fondsenwerving 1.818
Opbrengst event 24.375
Opbrengst Spinning 1.407

32.412

4  Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 9.988

Inkoopwaarde omzet

Inkoop kleding fietsteam 1.839
Kosten event 8.149

9.988

5  Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 232
Kantoorkosten 141
Algemene kosten 129
Besteed aan doelstelling 15.002

15.504

Verkoopkosten

Kosten sponsoring 232

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 3
Porti 138

141

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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1-1-2015 /
31-12-2015

€
Algemene kosten

Bankkosten 76
Overige algemene kosten 53

129

Besteed aan doelstelling

Duchenne Heroes 5.002
Duchenne Parent Project 10.000

15.002

Wageningen, 6 april 2016

Mw. M. De Wit- van de Beek J. de Jong
Secretaris Penningmeester

Samenstellingsverklaring afgegeven 15
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3. Overige gegevens

3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting Samen voor Duchenne binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9
Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid
te worden toegevoegd.

3.2 Voorstel resultaatverwerking

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te
geven:

Het saldo van baten en lasten over 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 ad € 6.920 wordt geheel
toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 1 januari
2015 tot en met 31 december 2015 van de huishouding.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming
saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
van de huishouding.

Samenstellingsverklaring afgegeven 16




