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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Complex Care United
Ter attentie van V.S.Y. Liem
Sweelinckplein 28
2517 GN 's-Gravenhage
Amsterdam 5 juni 2018

Geacht bestuur,
1.1 OPDRACHT
De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Complex Care
United te 's-Gravenhage.
1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting
basis van de van u gekregen
2017 en de staat van baten
toelichting is onder andere
verslaggeving opgenomen.

Complex Care United te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

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 Complex Care United.
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.
Amsterdam, 5 juni 2018
Londen & Van Holland
Registeraccountants en Belastingadviseurs
was getekend

M. Ketelaars AA

2. JAARREKENING

Jaarrekening 2017
bij het accountantsrapport d.d. 5 juni 2018
Stichting Complex Care United

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na saldoverdeling)

€

ACTIVA

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Vlottende activa
Liquide middelen

1

WIT
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2018

-4-

39.229

5.111

39.229

5.111
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Stichting Complex Care United

€

PASSIVA

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Stichtingsvermogen

2

30.522

3.679

Kortlopende schulden

3

8.707

1.432

39.229

5.111
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

€
Baten
Lasten
Personeelskosten
Overige lasten

6

€

36.879

4
5

2017
€

7.488
2.548

2016
€
5.174

1.495

Som der bedrijfslasten

10.036

1.495

Resultaat

26.843

3.679
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2.3

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Complex Care United is feitelijk en statutair gevestigd op Sweelinckplein 28, 2517 GN te 'sGravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65791789.
ALGEMENE TOELICHTING
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Complex Care United bestaan voornamelijk uit:
Het waarborgen van kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke, lichamelijke en met
elkaar interfererende handicaps door het bieden van ondersteuning alsmede het stimuleren van
onderzoek en kennisdeling op dit gebied en het bijdragen aan innovatie op het gebied van
hulpmiddelen en zorg.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
GRONDSLAGEN
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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.
Omzetverantwoording
De baten omvat de opbrengsten uit de donaties van verschillende bedrijven en pariculieren.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017
€

1 Liquide middelen
Rabobank

39.229
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31-12-2016
€
5.111

Jaarrekening 2017
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PASSIVA
2 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtingskapitaal

€
-

Onverdeeld
resultaat
(incl.
resultaat
boekjaar)
€
3.679

Totaal

€
3.679

Stand per 1 januari 2017
Mutatie uit resultaatverdeling
Resultaat boekjaar
Uit resultaatverdeling

3.679

(3.679)
26.843
-

(3.679)
26.843
3.679

Stand per 31 december 2017

3.679

26.843

30.522

3 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

717
2.307
5.683

1.317
115

8.707

1.432

2.307

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017
€

2016
€

4 BATEN
Giften en donaties

36.879

5.174

6.421
1.067

-

7.488

-

484
593
325
1.146

65
1.430

2.548

1.495

5 PERSONEELSKOSTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten

6 OVERIGE LASTEN
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

's-Gravenhage, 5 juni 2018
V.S.Y. de Vries-Liem

L.A.H.S. de Zoeten
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R. de Boer

