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Geacht
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar

1

met betrekking tot de stichting.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening
van Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december
en de winst-en-verliesrekening over
met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting 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 stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht
voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde
gedrags- en beroepsregeis.
in overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samensteliingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financië l e 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 geë v alueerd. 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 in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financië l e verslaggeving.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
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BALANS P E R 31 D E C E M B E R
(na resultaatbestemming)
31 december

31 december
e

e

e

ACTIVA
V L O T T E N D E ACTIVA
Vorderingen

(ft

Nog te ontvangen gelden

59.026

42.026

Liquide middelen

32.384

110.797

91.410

152.823

65.410

112.855

26.000

39.968

91.410

152.323

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2013

Baten
Project lasten

(5)
(6)

142.021

101.543
51.949
49.594
49.594

Overige lasten
Verkoop en personeelslasten
Andere overige lasten

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

(7)

26.691
1.824

25.705
30.735
28.515

56.440

-47.445

-6.846
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G R O N D S L A G E N VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Activiteiten
De stichting heeft onder meer als doel het financieel ondersteunen van het Ingeborg Douwes Gentrum
verbonden aan de te Amsterdam gevestigde stichting; Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te
Amsterdam.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of
Financië l e instrumenten
Financië l e instrumenten en risicobeheersing
Renterisico's
De activiteiten van de vennootschap zijn gevoelig voor schommelingen van de geld- en kapitaalmarktrente.
Kredietrisico's
De vennootschap loopt kredietrisico door zaken te doen met derden. De omvang van het in dit opzicht
gelopen kredietrisico wordt weergegeven door de nominale waarde van de overige vorderingen in de
balans.
De vennootschap heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
De liquide middelen staan uit bij een bank die minimaal een A-rating heeft.
Liquiditeitsrisico
De vennootschap maakt gebruik van é n bank ter financiering van haar activa en werkkapitaal. Voor zover
noodzakelijk, zijn nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reë l e 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.
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs is gelijk aan de
nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

indien middelen

ter vrije beschikking

Schulden
De schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde van
de schuld.
Overlopende passiva wordt gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 D E C E M B E R 2013

ACTIVA

V L O T T E N D E ACTIVA
Vorderingen
31-12-2013

31-12-2012

e

6

Nog te ontvangen gelden
59,026

Nog te ontvangen geoormerkt geld

2. Liquide middelen
32.384

Rabobank
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA
3. STICHTINGSVERMOGEN
2013
6
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

-47.445

-6.846

Stand per 31 december

4. K O R T L O P E N D E S C H U L D E N
31-12-2013
€

e

Overlopende passiva
376

Verhuiskosten
Nettoloon
Lespakket kinderen
Voorlichtingsfilm
Jubileumkosten

10.000
26.000

SamensteHingsverkiaring afgegeven

-9-

10.000

stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
sterdam

5

Pagina
behorende bij
rapport d.d.30 juni 2014

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENINO OVER 2013

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Baten
Onder baten wordt verstaan de ontvangen donaties en giften en toegezegde gelden voor een project dat
uitgevoerd is in het verslaggevingsjaar.
Project lasten
De projectlasten bestaan uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige
directe en indirecte kosten die aan een project gerelateerd zijn.
Overige lasten
Hieronder zijn opgenomen de lasten die niet aan een project gerelateerd zijn, inclusief de kosten voor
Communicatie en Fondsenwerving.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2013

2012

€

e

5. Baten
KWF Communicatie
Verhuizing
Awareness
Cverige projecten
Donaties en Giften Particulieren/bedrijven - ongeoormerkt

73.276
51
7.365

8.725

6. Project lasten
14.777

KWF Communicatie
Verhuizing
Jubileum
Campagneopbrengsten A'dam Marathon
Personeel+Scholing Vrienden
IPCS Congress
Benefietavond
Awareness
Cverige

525
2.454

33.992
17.957

2.940
4.208
809
160.951

51.949

26.691

25.705

Overige lasten
7. Verkoop en

personeelslasten

Communicatie, Fondsenwerving

Samenstellingsverklaring afgegeven
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