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ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting 2109  
Weserlaan 58  
5691 MJ SON EN BREUGEL  

Betreft: financieel verslag 2019
Someren, 25 september 2020

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 4.713 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 1.999,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting 2109 te Son en Breugel is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-
verliesrekening 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 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 2109.

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                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting 2109 bestaan voornamelijk uit het (h)erkenbaar maken van mensen met
dementie door middel van het dragen van het speldje van de stichting.

Het taboe en schaamte bij dementie wegnemen. De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun
omgeving verbeteren door dementie herkenbaar te maken via het beeldmerk van Stichting 2109.
Het (h)erkenbaar maken van mensen met dementie door middel van het dragen van het speldje van de
Stichting 2109. Op dit speldje staat het beeldmerk van de stichting en in elk speldje is een persoonlijke
code gegraveerd, zodat de drager traceerbaar is. Hiervoor is noodnummer (088-2109000) beschikbaar.
Via dit noodnummer kan de stichting contact opnemen met de contactpersoon van de drager van het
speldje.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- S.M.J. den Uijl (voorzitter);
- J.C. den Uijl (penningmeester);
- R. Haans (Lid).

Stichting 2109 te Son en Breugel
Samenstellingsverklaring afgegeven

3



4                FISCALE POSITIE

Stichting 2109

2019

€ €

Resultaat uit onderneming 1.999

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Accorde Accountants + Adviseurs

Th.J.M. van Eijk AA 

Stichting 2109 te Son en Breugel
Samenstellingsverklaring afgegeven
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
 

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa -1.168 -527

Liquide middelen  (2) 5.881 3.241

 4.713 2.714

Stichting 2109 te Son en Breugel
Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (3)

Stichting 2109 4.713 2.714

 4.713 2.714

Stichting 2109 te Son en Breugel
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Kostprijs van de omzet  (4) - 5.763
Overige bedrijfsopbrengsten  (5) 4.663 9.999

Kosten

Exploitatiekosten  (6) 284 1.295
Kantoorkosten  (7) 78 119
Verkoopkosten  (8) 2.046 3.269
Algemene kosten  (9) 256 129

2.664 4.812

Resultaat 1.999 -576

Stichting 2109 te Son en Breugel
Samenstellingsverklaring afgegeven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting 2109 (geregistreerd onder KvK-nummer 64100987), statutair gevestigd te
Son en Breugel, bestaan voornamelijk uit het (h)erkenbaar maken van mensen met dementie door middel
van het dragen van het speldje van de stichting.

Vestigingsadres

Stichting 2109 (geregistreerd onder KvK-nummer 64100987) is feitelijk gevestigd op Weserlaan 58 te Son
en Breugel.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Stichting 2109 te Son en Breugel
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit
de overige bedrijfsopbrengsten.

Stichting 2109 te Son en Breugel
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Rekening-courant 2109 Shop 1.435 2.004
Rekening-courant Dagopvang De Steenuijl -2.603 -2.531

-1.168 -527

2. Liquide middelen

ING rekening-courant NL18 INGB 0006 9713 77 5.881 3.241

Stichting 2109 te Son en Breugel
Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA

3. Ondernemingsvermogen

Stichting
2109

€

Stand per 1 januari 2019 2.714
Aandeel in het resultaat 1.999

Stand per 31 december 2019 4.713

Stichting 2109 te Son en Breugel
Samenstellingsverklaring afgegeven
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

4. Kostprijs van de omzet

2019

€

2018

€

5. Overige bedrijfsopbrengsten

Ontvangen sponsorgelden 4.663 9.999

Overige bedrijfskosten

6. Exploitatiekosten

Energiekosten 268 -
Kleine aanschaffingen 16 1.295

284 1.295

7. Kantoorkosten

Automatiseringskosten 78 -
Overige kantoorkosten - 119

78 119

8. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.753 2.948
Representatiekosten 170 321
Reis- en verblijfkosten 123 -

2.046 3.269

9. Algemene kosten

Rente en kosten bank 144 129
Overige algemene kosten 112 -

256 129

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Son en Breugel, 25 september 2020

Stichting 2109  
Namens deze,  
S.M.J. den Uijl-Haans  
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