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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan de directie van
Stichting ALS op de weg

Breitnerstraat 4

1077 BL  Amsterdam

Volendam, 24 juni 2015

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2014 van Stichting ALS op de weg

statutair gevestigd te Amsterdam.

Het rapport bestaat uit het accountantsverslag en de jaarrekening.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting ALS op de weg te Amsterdam

bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 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

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 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.
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

NBC/Van Roemburg & Partners B.V.

Accountants en Adviseurs

T.J. Koning AA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2014 31-12-2013

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
48.158 25.307

Vlottende activa

Liquide middelen 2 
18.534 52.381

66.692 77.688

PASSIVA

Stichtingsvermogen 60.592 75.688

Kortlopende schulden 3 6.100 2.000

66.692 77.688
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 

2014 2013

€ € € €

Opbrengsten 4 15.497 28.679

Afschrijvingen materiële vaste activa 5 15.172 8.591

Huisvestingskosten 6 340 -

Verkoopkosten 7 727 -

Autokosten 8 11.366 11.266

Algemene kosten 9 2.988 3.429

Som der bedrijfslasten 30.593 23.286

Nettoresultaat vóór belastingen -15.096 5.393

Belastingen - -

Nettoresultaat na belastingen -15.096 5.393
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van

de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Voorzover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting ALS op de weg, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk

uit het op niet-commerciële basis bezighouden met het optimaliseren van de kwaliteit van leven van

patiënten met Amyotrofische Lateraal Sclerose. Voorts houdt de stichting zich bezig met het

maatschappelijk bekend maken van deze aandoening.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de 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.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventa-
rissen

Vervoer-
middelen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2014

Aanschaffingswaarde 7.295 37.953 45.248
Cumulatieve afschrijvingen -3.064 -16.877 -19.941

Boekwaarde per 1 januari 2014 4.231 21.076 25.307

Mutaties 

Investeringen 4.524 33.499 38.023
Afschrijvingen -2.080 -13.092 -15.172

Saldo mutaties 2.444 20.407 22.851

Stand per 31 december 2014

Aanschaffingswaarde 11.819 71.452 83.271
Cumulatieve afschrijvingen -5.144 -29.969 -35.113

Boekwaarde per
31 december 2014 6.675 41.483 48.158

Afschrijvingspercentages 20% 20%

Van de totale aanschafwaarde van de vervoermiddelen heeft € 15.000 betrekking op aanbetalingen
op vervoermiddelen welke nog geen eigendom zijn van de stichting. Een bedrag van € 3.438 heeft
betrekking op de aanpassing van een vervoermiddel welke nog geen eigendom is van de stichting.

Vlottende activa

31-12-2014 31-12-2013

€ €

2  Liquide middelen

ABN AMRO 18.534 52.381

Stichtingsvermogen

2014

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 75.688
Uit resultaatverdeling -15.096

Stand per 31 december 60.592
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31-12-2014 31-12-2013

€ €

3  Kortlopende schulden

Overige schulden 6.100 2.000

Overige schulden

Accountantskosten 4.000 2.000
Nog te betalen investeringen 1.500 -
Ontvangen borgsommen 600 -

6.100 2.000

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Leaseverplichtingen
De stichting is leaseverplichtingen aangegaan. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 9.395. De

resterende leaseverplichting bedraagt € 55.508.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 2013

€ €

4  Opbrengsten

Donaties 8.980 13.064
Opbrengsten vervoermiddelen 6.517 6.115
Opbrengst Ladies Run - 9.500

15.497 28.679

5  Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 2.080 1.368
Vervoermiddelen 13.092 7.223

15.172 8.591

6  Huisvestingskosten

Huurkosten 340 -

7  Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 473 -
Promotieartikelen 219 -
Representatiekosten 35 -

727 -

8  Autokosten

Lease en huurkosten 9.396 9.546
Reparatie en onderhoud 1.801 1.720
Verzekeringen en belastingen 169 -

11.366 11.266

9  Algemene kosten

Accountantskosten 2.000 2.000
Telefoon- en faxkosten 596 590
Bank- en incassokosten 296 279
Kantoorbenodigdheden 48 544
Kleine aanschaffingen 40 -
Porti 8 16

2.988 3.429

Amsterdam, 24 juni 2015

Stichting ALS op de weg

R.W. van der Velden J.F.M. van der Post
Bestuurder Bestuurder
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