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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting Team KING
Grasduin 1
5658 HL Eindhoven
Eindhoven, 21 mei 2019
Geacht bestuur Stichting Team King,

1.1 Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Team KING samengesteld. Een
nadere analyse treft u aan in het navolgende accountantsrapport.
De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende bladzijde.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Accountancy
Dr. Holtroplaan 9
5652 XR Eindhoven
Nederland
T +31 40 844 7000
E info@joanknecht.nl
W www.joanknecht.nl

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Team KING te
Eindhoven.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: Stichting Team KING
De jaarrekening van Stichting Team KING te Veldhoven is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten
en 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en RJ 640. 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 Team KING.
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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
Eindhoven, 21 mei 2019

drs. M.M.P. Verhagen RA

Joanknecht B.V. (KvK Eindhoven 17058227). Onafhankelijk lid van PrimeGlobal. Op al onze diensten zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en waarin
onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA
€

Vaste activa

2018
€

€

2017
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1

4.809

13.174

Liquide middelen

2

14.981

18.663

19.790

31.837
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PASSIVA

Reserve

3

€

2018
€
19.790

19.790

€

2017
€
31.837

31.837
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018
€
Baten uit eigen fondsen werving,
sponsorbijdragen en donaties
Lasten

4

2018
€

€

2017
€

51.888
63.745

63.994
55.166

-11.857

8.828

Financiële baten en lasten

-190

-149

Saldo van baten en lasten

-12.047

8.679

Bedrijfsresultaat

5
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2.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Team KING is feitelijk gevestigd op Grasduin 1, 5658 HL te Eindhoven, is statutair gevestigd in
Veldhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17264323.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Team KING, statutair gevestigd te Veldhoven, bestaan voornamelijk uit: het
financieren van de bestrijding van levensbedreigende ziektes en alles wat met vorenstaande verband
houdt in de ruimste zin van het woord.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Zoals toegestaan in
art. 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten. Hierbij wordt rekening gehouden met de RJ uiting voor
organisaties zonder winststreven (RJ 640).

Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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.
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Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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2.4 Toelichting op de balans
Vlottende activa
1 Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen

2018
€
4.809

2017
€
13.174

2018
€
14.981

2017
€
18.663

2018
€
19.790

2017
€
31.837

2018
€
31.837
-12.047
19.790

2017
€
23.158
8.679
31.837

2 Liquide middelen

Rabobank
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.
3 Reserve

Algemene reserve
Algemene reserve

Stand per 1 januari
Uit baten en lasten verdeling
Stand per 31 december
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
4 Baten uit eigen fondsen werving, sponsorbijdragen en donaties

Opbrengsten door activiteiten/ donaties/ overig

2018
€
51.888

2017
€
63.994

2018
€
0
13.745
50.000
63.745

2017
€
187
4.979
50.000
55.166

2018
€
13.442
303
13.745

2017
€
4.676
303
4.979

2018
€
50.000

2017
€
50.000

5 Lasten

Kantoorkosten
Algemene kosten
Donatie MMC Research Nurse
Algemene kosten

Besteed aan activiteiten
Verzekeringen
Donatie MMC Research Nurse

Donatie MMC Research Nurse
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Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten
Eindhoven, 21 mei 2019
Stichting Team KING

Het bestuur

2018
€
190

2017
€
149

