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Aan het bestuur van

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom

Nederland  

Amstelplein 1  

1096 HA Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

111805/2018 J.L. 29 mei 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 59.058 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 11.312, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland te Amsterdam is door

ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2018 en de staat van baten lasten over 2018 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 in overeenstemming met in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Patiëntenorganisatie

Prader-Willi Syndroom Nederland. 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.

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

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



3 ALGEMEEN

3.1 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland (Stichting PWS) staat bij de belastingdienst

geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als zodanig erkend. Hieronder

treft u enkele gegevens aan, welke onze stichting verplicht is te publiceren:

Stichting patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland 

RSIN nummer: 855550612 

KvK nummer: 64164578

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018 

€ €

31-12-2017

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 56.292 44.979

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 9.163 -

Werkkapitaal 47.129 44.979

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen - 367

Liquide middelen 49.895 47.506

49.895 47.873

Af: kortlopende schulden 2.766 2.894

Werkkapitaal 47.129 44.979

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

STETLER LLP

Accountants & Belastingadviseurs

J.Lourens 

Registeraccountant 

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARREKENING 2018

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
Amsterdam
Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en

vooruitbetaald op materiële vaste activa 9.163 -

 9.163 -

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende

activa - 367

Liquide middelen  (3) 49.895 47.506

 59.058 47.873

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Overige reserves 56.292 44.979

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren - 2.394

Overlopende passiva 2.766 500

2.766 2.894

 59.058 47.873

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

Baten 18.663 15.177

Lasten

Wervingskosten  (7) 4.446 2.443

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten  (8) 740 1.554

Verkooplasten  (9) - 242

Algemene lasten  (10) 2.051 421

2.791 2.217

Saldo voor financiële baten en lasten 11.426 10.517

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (11) 49 -

Rentelasten en soortgelijke lasten  (12) -163 -175

-114 -175

Saldo 11.312 10.342

Resultaatbestemming

Overige reserves 11.312 10.342

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer

64164578) is feitelijk gevestigd op Amstelplein 1 te Amsterdam.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

verslaggeving, waaronder de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C2, kleine

fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondsenwerving en andere opbrengsten

enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde

waarderingsgrondslagen.

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag, zonder dat

de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.

Donaties en giften worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin zij zijn

ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar dat de omvang betrouwbaar kan worden

vastgesteld.

Wervingskosten

Onder de wervingskosten wordt verstaan de directe aan de ontvangen baten toe te rekenen lasten.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Vaste

bedrijfs-

middelen in

uitvoering en

vooruit-

betaald op

materiële

vaste activa

€

Boekwaarde per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde -

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

-

Mutaties 

Investeringen 9.163

Afschrijvingen -

9.163

Boekwaarde per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 9.163

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

Boekwaarde per 31 december 2018 9.163

Dit betreft fase 1 inzake de ontwikkeling van de webiste.

Afschrijvingspercentages

%

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en

vooruitbetaald op materiële vaste activa  0

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen - 367

3. Liquide middelen

Rabobank, betaalrekening 12.456 10.116

Rabobank, spaarrekening 37.439 36.500

Gelden onderweg - 890

49.895 47.506

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2018

€

2017

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 44.980 34.637

Resultaatbestemming boekjaar 11.312 10.342

Stand per 31 december 56.292 44.979

5. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Crediteuren

Crediteuren - 2.394

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 2.766 500

Overlopende passiva
Accountantskosten 1.513 500

Nog uit te betalen declaraties 1.253 -

2.766 500

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

6. Baten

Contributies 5.157 7.276

Bijdragen contactdagen 930 670

Behavioral Alert 10.641 2.926

Overige donaties 1.935 -

Afrekening Stichting tot Steun PWAW - 4.305

18.663 15.177

7. Wervingskosten

Wervingskosten

Kosten contactdagen 4.446 2.443

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Kosten beheer en administratie

8. Kantoorlasten

Drukwerk 15 317

Automatiseringslasten 208 512

Porti - 250

Contributies en abonnementen 517 475

740 1.554

9. Verkooplasten

Kleding - 242

10. Algemene lasten

Accountantslasten 1.618 500

Bestuurskosten 35 225

Overige algemene lasten 398 -304

2.051 421

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Financiële baten en lasten

Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

11. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten 49 -

12. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten -163 -175

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 29 mei 2019

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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