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Maastricht, 24 maart 2015

Stg. I.L.D. Care Foundation
t.a.v. het bestuur

W. Pernot

Wij zijn gaarne bereid om nadere informatie te verstrekken.

Hoogachtend,

* Bijlage

2014

Postbus 18
Bennekom

stichting, doen wij u hierbij toekomen:

Geacht bestuur,

Blz.

Ingevolge Uw verzoek tot samenstelling van de jaarrekening van Uw



Stg. I.L.D. Care Foundation
t.a.v. het bestuur
Postbus 18
6720 AA Bennekom

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport op pagina 1 tot en met pagina 12 opgenomen jaarrekening 2013 van2014
Stg. I.L.D. Care Foundation te Bennekom samengesteld.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens door NOAB gehanteerde richtlijnen en werkwijzen.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden ondermeer uit :
- verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens;
- verkrijgen van inzicht in doelstelling, aard, omvang en organisatie van het bedrijf en nagaan
  of hierin verandering is gekomen;
- controleren van de ingevoerde boekingen aan de hand van de boekingsbescheiden ;
- vaststellen van de aansluiting van de beginbalans met cijfers van de voorafgaande eindbalans;
- verrichten van cijferanalyse op de verkregen gegevens, in relatie tot de overeenkomstige cijfers van vorig jaar;
- verrichten van aanvullende boekingen Kapitaal, Omzetbelasting, Salarisjournaal, Afschrijving bedrijfsmiddelen;
- opstellen van de jaarrekening;
- verrichten van een afsluitende cijferanalyse op de in de samengestelde jaarrekening opgenomen
- te ontvangen en verschuldigde bedragen, afloopcontrole en de totaalverbanden;
- toetsen aanvaardbaarheid van de waarderingsgrondslagen en de presentatie van vermogen en resultaat;
- toetsen naleving andere jaarrekeningvoorschriften.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Maastricht, 24 maart 2015

W. Pernot

Jaarverslag



Vergelijking resultatenrekeningen en

€� % €� %

Inkomsten 55.665 100,0 58.627 100,0
Uitgaven 22.692 40,8 12.878 22,0
Brutowinst 32.972 59,2 45.749 78,0
Diverse baten 0 0,0 500 0,9

Personeelskosten 25.116 45,1 51.106 87,2
Financieringskosten -3.797 -6,8 -4.299 -7,3
Kantoorkosten 2.158 3,9 2.652 4,5
Verkoopkosten 4.460 8,0 6.909 11,8
Afschrijvingen 245 0,4 655 1,1
Resultaat 4.790 8,6 -10.774 -18,4
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Balansen per 31 december 2014 en 2013

AKTIVA

Vastgelegde middelen

Inventaris 445€�              690€�              
445€�              690€�              

Vlottende middelen

Debiteuren -€�                   511€�              
-€�                   511€�              

Liquide middelen

Bank 17.264€�         8.853€�           
ING/Postbank 152.072€�       149.918€�       
Kruisposten -€�                   5.000€�           

169.336€�       163.772€�       

Totaal generaal 169.781€�       164.973€�       

2014 2013

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 166.351€�       161.561€�       
166.351€�       161.561€�       

Langlopende schulden

-€�                   -€�                   

Kortlopende schulden

Crediteuren 242€�              -€�                   
Transitore passiva 1.975€�           1.913€�           
Belastingen 1.213€�           1.499€�           

3.430€�           3.412€�           

Totaal generaal 169.781€�       164.973€�       
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