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Jaarbericht 2017 -

Geacht bestuur,

1. OPDRACHT

2. ALGEMEEN

2.1 Activiteiten

16 januari 2018

Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting 
KankerPleurtOp! samengesteld. Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons 
baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en 
volledigheid van die gegevens berust bij u.

De stichting is een steunfonds. Haar activiteiten bestaan uit het ontwikkelen en verkopen van 
merchandise waarbij de opbrengsten ten goede komen aan onderzoek voor kanker.

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.
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2.2 Bestuur

2.3 Oprichting stichting

2.4 Resultaatbestemming

Met vriendelijke groet,
PRINS Belasting- & BedrijfsAdvies
voor deze:

Drs. B. Prins

Wij vertrouwen erop hiermee uitvoering aan uw opdracht te hebben gegeven en zijn graag bereid 
desgewenst nadere toelichtingen te verstrekken.

Per balansdatum wordt de stichting bestuurd door R.W. Schoonrok, C.L. Schoonrok en C.L.M. 
Schoonrok - Van der Made.

Het resultaat over 2017 bedraagt € 279 negatief tegenover een resultaat over 2016 van € 524 
positief. Het resultaat is toegevoegd aan de reserves van de stichting.

De Stichting KankerPleurtOp! is opgericht per 22 september 2015 en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 64169871. De stichting is niet belastingplichtig en bij de 
Belastingdienst geregistreerd onder RSIN 855553297.
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Stichting KankerPleurtOp!

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatsverwerking)

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris -€           -€           
Apparatuur -€           -€           

-€           -€           

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa -€           -€           
Banktegoeden 326€           605€           

326€           605€           

326€           605€           

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves 326€           605€           

Kortlopende schulden
Crediteuren -€           -€           
Overige schulden en overlopende passiva -€           -€           

-€           -€           

326€           605€           

31 december 2017 31 december 2016

5



Stichting KankerPleurtOp!

2. RESULTATENREKENING OVER 2017

Ontvangen giften 540€          1.663€       
Opbrengsten verkoop 1.989€       1.335€       

2.529€         2.998€       
Gedane giften 188€          100€          
Inkoopprijs verkopen 2.457€       2.374€       

2.645€         2.474€       
Baten -116€          524€          

Lasten
Vrijwilligersvergoedingen -€           -€           
Huisvestingskosten -€           -€           
Kosten consumpties -€           -€           
Kantoorkosten 11€            -€           
Portokosten 20€            -€           
Representatiekosten 38€            -€           
Reis- en verblijfkosten -€           -€           
Afschrijvingen -€           -€           
Kosten bank 94€            -€           
Accountants- en advieskosten -€           -€           
Overige kosten -€           -€           

162€            -€           

Exploitatieresultaat -279€          524€          

Financiële baten en lasten -€            -€           

Resultaat -279€          524€          

2017 2016
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Afschrijvingen

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.

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds, en anderzijds de kosten 
en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten 
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van geschatte levensduur rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of 
vervaardigingskosten.
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Stichting KankerPleurtOp!

4. AFSCHRIJVINGSSTAAT

Omschrijving
Aansch. 

jaar
Aansch. 
waarde

Afschr. 
perc.

Afschr. 
bedrag

Boekw. 1 
januari

Boekw. 31 
december

In 2017 zijn geen activa aangeschaft die geactiveerd dienen te worden.

Ondertekening bestuur voor akkoord jaarrekening

Rotterdam, 16 januari 2018

C.L. Schoonrok R.W. Schoonrok
(voorzitter) (secretaris penningmeester)
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