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Aan:
Stichting Divers Doof
Postbus 354 
3990GD Houten

Behandeld door: Drs. E.J. van den Burg
Datum: 7 december 2017

Geachte mevrouw van der Wilden, heer Boldewijn, heer de Vijlder,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2016 van uw onderneming Stichting Divers Doof.

FINANCIEEL VERSLAG

De jaarrekening van Stichting Divers Doof te Houten is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met daarbij 
behorende 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 administreurs geldende 
Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij 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 
Stichting Divers Doof.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de 
Verordening Gedrags- en Beroepsregels NOAB. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan 
dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebbben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 7 december 2017

Drs. E.J. van den Burg
Van den Burg Financieel Advies B.V.
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Balans (na resultaatbestemming)

31-12-2016

€

 Vaste activa

Materiële vaste activa

Website 1.337

1.337

 Vlottende activa

Liquide middelen 946

ACTIVA 2.283
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Balans (na resultaatbestemming)

31-12-2016

€

Eigen vermogen 

2.283

PASSIVA 2.283
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Winst-en-verliesrekening

2016

€

Overige opbrengsten 15.258

 Kosten

Kosten van uitbesteed werk 3.271
Fodok 6.094
Bestuurskosten 143
Overige personeelskosten 390
Kantoorkosten 1.971
Verkoopkosten 1.066
Algemene kosten 40

Som der kosten 12.975

Resultaat 2.283
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Algemene toelichting

ACTIVITEITEN

De belangrijkste activiteiten van Stichting Divers Doof :
Het verzamelen van relevante ervaringskennis en het geven van informatie op een onafhankelijke, begrijpelijke en 
overzichtelijke manier over doof of plots-/laatdoof zijn en ernstige slechthorendheid en het op basis van 
ervaringsdeskundigheid behartigen van de belangen van dove, plots-/laatdove en ernstig slechthorende mensen richting 
overheid, zorgaanbieders en onderwijsinstanties, verzekeraars, politiek en bedrijfsleven.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De 
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de 
schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te 
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het 
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat 
met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE 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. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Voor gebouwen wordt afgeschreven tot de bodemwaarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen 
volledig ter vrije beschikking.
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten

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

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2016 nader toegelicht:



Stichting Divers Doof, Houten

- 11 -

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2016 zijn hieronder samengevat:

TotaalWebsite
€€

Investeringen 1.3371.337

Mutaties 2016 1.3371.337

Aanschafwaarde 1.3371.337

Boekwaarde per 31 december 1.3371.337

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:

- Website 20,00 %
 
Liquide middelen

31-12-2016

€

 Liquide middelen

Rekening-courant bank 946

946
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Eigen vermogen

Het verloop van het kapitaal van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:
 
Overige reserves

31-12-2016

€

Resultaat boekjaar 2.283

Stand per 31 december 2.283
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2016 nader toegelicht:

2016

€

Overige opbrengsten

Subsidies 15.258

15.258

Kosten van uitbesteed werk

Overig uitbesteed werk 3.271

3.271

Fodok

Fodok 6.094

6.094

Bestuurskosten

Bestuurskosten 143

143

Overige personeelskosten

Kantinekosten 390

390

Kantoorkosten

Drukwerk 1.852
Automatiseringskosten 119

1.971

Verkoopkosten

Beurskosten 1.066

1.066

Algemene kosten

Administratiekosten 40

40
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Overige toelichtingen

Overige toelichtingen

Ondertekening directie voor akkoord

Houten, 7 december 2017

M.J. van der Wilden
Bestuurder
 

M.X.O. Boldewijn
Bestuurder
 

G.A. de Vijlder
Bestuurder
 

De opgemaakte jaarrekening is vastgesteld op 7 december 2017.


