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Amsterdam, 31 maart 2020

Betreft: Samenstellingsverklaring van de accountant

Geachte bestuur,

Met vriendelijke groet,

Peer Accountants Amsterdam B.V.

J.E.J.M. Mooren

Accountant Administratieconsulent

Peer-groep 020 30 90 399 btw NL8539.95.977.B01

Baarsjesweg 224, info@peer-groep.nl iban NL12TRIO 0784 9292 54

1058 AA  Amsterdam peer-groep.nl kvk 60642467

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

De jaarrekening van SPKS te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 

lasten over 2019.

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 overeenstemming 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 SPKS. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 

ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 

getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan 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.

mailto:info@peer-groep.nl
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ALGEMEEN

Aanbieding jaarrekening

SPKS biedt u hierbij de jaarrekening 2019 aan.

De jaarrekening bestaat uit

1.   De balans per 31 december 2019

2.   Staat van baten en lasten over 2019

3.   De toelichtingen over de balans en de staat van baten en lasten

Oprichting stichting

Doelstellingen

De stichting stelt zich tot doel:

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

het verzoeken om onderzoek;

belangenbehartiging op alle terreinen in de gezondheidszorg;

het inventariseren van positieve-en negatieve ervaringen van patienten en belanghebbenden.

patienten, hun partners, kinderen en familieleden met lotgenoten in contact te brengen, zodat zij van 

elkaars ervaringen kunnen leren;

SPKS is opgericht op 20 april 1995. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het 

nummer 41214926.

het informeren van patienten over de ontwikkelingen die op relevant medisch gebied plaatsvinden;

het mondiger maken van mensen die op grond van hun ziekte noodgedwongen gebruik moeten 

maken van de medische-en sociale voorzieningen;
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking van het resultaat)

€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren 308 -

Overige vorderingen 2.520 1.363

2.828 1.363

Liquide middelen 30.466 69.029

33.294 70.392

31 december 2019 31 december 2018
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€ € € €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves 14.045 28.479

14.045 28.479

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 7.945 9.120

Overige schulden 11.304 32.793

19.249 41.913

33.294 70.392

31 december 2019 31 december 2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

BATEN

Subsidies 104.120 104.120 85.683

Overige subsidies 308 - -

Contributies, giften, e.d. 13.549 11.000 10.614

Sponsorbijdragen - 3.000 4.638

Overige baten 6.056 5.600 13.272

124.033 123.720 114.207

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Lotgenotencontact 29.246 31.333 31.988

Voorlichting/informatievoorziening 59.785 56.075 58.411

Belangenbehartiging 23.080 36.735 2.799

112.111 124.143 93.198

Instandhoudingskosten

Instandhoudingskosten - algemeen 26.356 31.938 32.010

26.356 31.938 32.010

138.467 156.081 125.208

Financiële baten en lasten - - -

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -14.434 -32.361 -11.001

RESULTAATBESTEMMING

Overige reserves -14.434 -32.361 -11.001

-14.434 -32.361 -11.001
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TOELICHTING ALGEMEEN

Vegelijkende cijfers

Door wisselingen in het grootboekschema en veranderingen in de organisatie van de administratie zijn de vergelijkende cijfers 

2018 maar van een zeer beperkte waarde. Derhalve zijn in de toelichting op de staat van baten en lasten deze vergelijkende 

cijfers enkel in totalen vermeld.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op 

historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat de SPKS  voorziet haar activiteiten 

in de voorzienbare toekomst voort te zetten.

Personeelsleden

De stichting maakte voor de uitoefening van haar activiteiten voornamelijk gebruik van vrijwilligers. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen 

volledig ter vrije beschikking.

Reserves en fondsen

Overige reserves

Overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 

aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Uitzondering hierop vormen de donaties en 

giften die verantwoord worden in het jaar van ontvangst. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 

zijn gerealiseerd. 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.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven 

en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Debiteuren

Totaal debiteuren 308 -

308 -

Overige vorderingen

Overige vorderingen 2.520 1.363

2.520 1.363

Liquide middelen

ING Betaalrekening 6.656 14.529

ING Spaarrekening 23.810 54.500

30.466 69.029

31-12-2019 31-12-2018

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige 

reserves Totaal

€ €

Stand per 1 januari 28.479 28.479

Toevoeging aan -14.434 -14.434

Stand per 31 december 14.045 14.045

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 7.945 9.120

7.945 9.120

Overige schulden

Overige schulden 11.304 12.076

Terugbetaling subsidie NFK 2017 - 20.717

11.304 32.793

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Hieronder worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2019 nader toegelicht:
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

BATEN

Subsidies

Subsidie VWS Fonds PGO 55.000 55.000 45.000

Subsidie NFK 49.120 49.120 61.400

Subsidie NFK 2017 - - -20.717

104.120 104.120 85.683

Subsidie VWS Fonds PGO

Subsidie NFK

Overige subsidies

Overige subsidies 308 - -

308 - -

Contributies, giften, e.d.

Giften/donaties 13.549 11.000 10.614

13.549 11.000 10.614

Sponsorbijdragen

Sponsorgelden - 3.000 4.638

- 3.000 4.638

Overige baten

Advertentie opbrengsten doorgang 2.835 - 1.755

Overige baten  3.222 5.600 969

Vrijval reservering kosten website - - 10.548

6.057 5.600 13.272

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2019 nader toegelicht:

De Subsidie VWS Fonds PGO heeft een structureel karakter en dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden bij het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een voorwaarden voor de subsidie is dat de middelen worden besteed aan lotgenotencontact, informatievoorziening en 

belangenbehartiging.

De Subsidie NFK heeft een structureel karakter en dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden .
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Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

LASTEN

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact door vrijwilligers 6.596 11.875 -

Landelijke contactdag 6.857 6.338 -

Buddyproject 1.460 3.000 -

Vrijwilligerskosten 14.334 10.120 12.554

Overige kosten lotgenoten - - 19.434

29.247 31.333 31.988

Voorlichting/informatievoorziening

(Online) folders, nieuwsbrieven, magazine Doorgang  28.559 21.938 -

Website en websiteontwikkeling  9.760 9.750 -

Digitale nieuwsbrief  15.503 9.750 -

Herdruk infofolders  5.384 12.188 -

Overige informatievoorziening / voorlichting  579 2.449 58.411

59.785 56.075 58.411

Belangenbehartiging

Kosten WIWO   - 6.825 -

Kosten WPWO   494 6.825 -

Belangenbehartiging ism NFK (4)   20.089 18.210 -

Belangenbehartiging ism NFK andere gremia   2.497 4.875 -

Overige belangenbehartiging   - - 2.799

23.080 36.735 2.799

Instandhoudingskosten - algemeen

Secretariaatskosten      7.850 5.850 -

Kosten bestuur en toezicht      6.899 9.263 -

Kosten backoffice      10.000 10.000 -

Communicatie      - 1.950 -

Overige instandhoudingskosten      1.607 4.875 32.010

26.356 31.938 32.010
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ANALYSE VERSCHIL WERKELIJK MET BUDGET

Werkelijk 2019

Begroting 

2019 Verschil 2019

€ € €

Baten 124.033 123.720 313

Lasten

Lotgenotencontact 29.246 31.333 -2.087

Voorlichting/informatievoorziening 59.785 56.075 3.710

Belangenbehartiging 23.080 36.735 -13.655

Instandhoudingskosten 26.356 31.938 -5.582

138.467 156.081 -17.614

Saldo van baten en lasten -14.434 -32.361 17.927
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OVERIGE TOELICHTING

Werknemers

Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, ……………………………

M.A.J. Peters E.M. Timmermans J.T.M. Ploeg

Secretaris Secretaris Bestuurder

   

   

De stichting heeft in 2019 geen werknemers in dienst.
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