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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 2020

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samen-
stellingsverklaring.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Complex Care United te 's-Gravenhage 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 met de daarbij horende 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
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 van 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.

Amsterdam, 5 juni 2020

Londen & Van Holland 
Registeraccountants en Belastingadviseurs

Was getekend.

M. Ketelaars AA                                                          



2. JAARREKENING



Jaarrekening 2019
bij het accountantsrapport d.d. 5 juni 2020

Stichting Complex Care United

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €
ACTIVA

Materiële vaste activa 1 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.654 -

Vlottende activa

Vorderingen 2 563 135

Liquide middelen 3 56.506 12.860

61.723 12.995

WIT
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31-12-2019 31-12-2018

€ € € €
PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 44.598 7.408

Kortlopende schulden 5 17.125 5.587

61.723 12.995

WIT
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Stichting Complex Care United

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018

€ € € €

Giften en donaties 6 106.340 35.478
Inkoopwaarde van de omzet 7 (13.949) (7.808)

Brutowinst 92.391 27.670

Overige bedrijfsopbrengsten 8 (2.438) -

Baten 89.953 27.670

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen

9 

48.617 42.452
Afschrijvingen op materiële vaste
activa

10 

489 -
Overige lasten 11 3.657 8.326

Totaal van som der kosten 52.763 50.778

Totaal van bedrijfsresultaat 37.190 (23.108)

Rentelasten en soortgelijke kosten 12 - (7)

Totaal van netto resultaat 37.190 (23.115)

WIT
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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 's-
Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65791789.

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de 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.

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Lonen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten 

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

WIT
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

1  Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
€

Boekwaarde per 1 januari 2019 -

Mutaties 

Investeringen 5.143
Afschrijvingen (489)

Saldo mutaties 4.654

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 5.143
Cumulatieve afschrijvingen (489)

Boekwaarde per
31 december 2019 4.654

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

€ €
2  Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen 443 -
Rekening-courant directie 120 135

563 135

31-12-2019 31-12-2018

€ €
3  Liquide middelen

Rabobank 56.506 12.622
Overlopende kruisposten - 238

56.506 12.860

WIT
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PASSIVA 

4  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

Onverdeeld
resultaat

(incl. resul-
taat boek-

jaar)

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019
30.523 (23.115) 7.408

Resultaat boekjaar - 37.190 37.190
Storting in boekjaar (23.115) - (23.115)
Mutatie uit resultaatverdeling - 23.115 23.115

Stand per 31 december 2019 7.408 37.190 44.598

31-12-2019 31-12-2018

€ €
5  Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 681 3.473
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen - 1.089
Overige schulden en overlopende passiva 16.444 1.025

17.125 5.587

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies 12.549 -
Terug te betalen subsidies 3.000 -
Vakantiegeld 896 1.025
Overlopende passiva (1) -

16.444 1.025

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende sociale
en maatschappelijke maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De gevolgen van
deze sociale en maatschappelijke maatregelen zijn voor de onderneming op dit moment niet te
overzien en niet in te schatten. De  coronacrisis  en  de  door  de  Nederlandse  overheid  genomen 
sociale en maatschappelijke maatregelen  kunnen  in  het komend boekjaar invloed  hebben  op  de 
ontwikkeling  van  de  netto omzet 2020,  het  resultaat 2020 en  de  financiële positie van de
onderneming per 31 december 2020. Het is op dit moment niet noodzakelijk om aanpassingen te
maken in de jaarrekening 2019. De jaarrekening 2019 is daarom opgesteld op basis van het
continuïteitsprincipe conform de grondslagen van voorgaande jaren.

WIT
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
BATEN

2019 2018

€ €

6  GIFTEN EN DONATIES

Opbrengsten giften 106.340 35.478

2019 2018

€ €

7  INKOOPWAARDE VAN DE OMZET

Kostprijs activiteiten 13.949 7.808

2019 2018

€ €

8  OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Bedrijfsopbrengsten workshops (2.438) -

2019 2018

€ €

9  LASTEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN

Lonen 40.796 35.982
Sociale lasten en pensioenlasten 7.821 6.470

48.617 42.452

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 1,00
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 1,00

10  AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

2019 2018

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa 489 -

WIT
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2019 2018

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 489 -

2019 2018

€ €

11  OVERIGE LASTEN

Overige personeelsbeloningen 280 583
Huisvestingskosten - 484
Verkoopkosten 919 1.986
Kantoorkosten 1.676 4.618
Algemene kosten 782 655

3.657 8.326

2019 2018

€ €

12  RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Rente belastingen - 7

SIGNER1 SIGNER2 SIGNER3

V.S.Y. de Vries-Liem L.A.H.S. de Zoeten R. de Boer

WIT
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