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Culemborg, 21 mei 2015
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw vereniging
samengesteld.
Algemeen
Statutaire doelstelling:
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel:
Het (financieel) ondersteunen van de statutair in de gemeente Utrecht
gevestigde vereniging: Oogvereniging Nederland
Bestuur
In het boekjaar werd het bestuur gevormd door de heer G.J.M. Agelink
(voorzitter), de heer L. Dijk (penningmeester), de heer J.A.M. Lumens
(secretaris), mevrouw P.M. Pronk-Visser en de heer J.F.H. van Loenhout. De
heer Agelink is per 1 januari 2015 gefungeerd. De heer G.H. Versseput is per 1
januari 2015 in functie getreden als voorzitter.
Resultaat
Het verslagjaar is afgesloten met een overschot van € 50.220 tegenover een
overschot van € 36.558 over het jaar 2013.

Hoogachtend,
Drs M.A. Oomen RA
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Aan het bestuur van de
Steunstichting Oogvereniging Nederland
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van de Steunstichting
Oogvereniging Nederland te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december
2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de
door het bestuur van de vereniging 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
vereniging.
Verantwoordelijkheid accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte
opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming
met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit
het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door
de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening
samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële
verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Cijferz Accountants & Fiscalisten
Culemborg, mei 2015

Drs M.A. Oomen RA
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Steunstichting Oogvereniging Nederland, Utrecht
Balans per 31 december (ná resultaatbestemming) *
(in euro's)
2014

2013

1.428.321

1.283.442

34.934

37.674

879.842

929.603

-------------

-------------

2.343.097
=========

2.250.719
========

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
effecten

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

Totaal

* samenstellingsverklaring afgegeven
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2014

2013

2.300.690

2.250.470

42.407

249

-------------

-------------

2.343.097
=========

2.250.719
========

PASSIVA
Reserves
Vrij besteedbaar vermogen
Algemene Reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Steunstichting Oogvereniging Nederland, Utrecht
Staat van baten en lasten
(in euro's)
2014

2013

30.375
14.439
20.112
32.599
----------

30.374
17.797
16.621
17.294
----------

Baten
Couponrente
Spaarrente
Dividenden
Koersresultaat effecten
Totale baten

97.525

82.086

Lasten
Bijdrage activiteiten
Kosten effecten
Bankkosten
Accountantskosten
Overige kosten

40.000
4.511
136
1.210
1.448
-----------

Totale lasten

Resultaat

43.000
1.919
119
490
----------47.305

45.528

----------

---------

50.220
======

36.558
=======

* samenstellingsverklaring afgegeven
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Steunstichting Oogvereniging Nederland, Utrecht
Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten per 31 december
2014
(in euro's)

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva
zijn gebaseerd op historische kosten. Voorzover niet anders vermeld, worden
activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
Financiële vaste activa
Effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat geschiedt op basis van de historische kosten. De
opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting bij de balans
ACTIVA

Vaste activa
Financiële vaste activa
Obligaties
Aandelen

2014

2013

890.535
537.786
------------1.428.321
========

878.530
404.912
------------1.283.442
=======

18.621
13.296
3.017
---------34.934
========

18.621
16.560
2.493
---------37.674
======

222
850.000
29.620
-----------879.842
========

39
850.000
79.564
-----------929.603
========

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen couponrente
Nog te ontvangen bankrente
Nog te ontvangen dividendbelasting

Liquide middelen
ABN AMRO Bank – Bestuurrekening
ABN AMRO Bank - Vermogen Spaarrekening
ABN AMRO Bank - Beleggers Liquid rekening
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PASSIVA
2014

2013

2.250.470
50.220
-------------2.300.690
========

2.213.912
36.558
-------------2.250.470
=======

Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bijdrage
Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen accountantskosten
Overige overlopende passiva

40.000
1.173
1.210
24
----------42.407
======

249
----------249
=====

Ondertekening bestuur
G.H. Versseput, voorzitter

P.J.J. Pronk — Visser , secretaris

L. Dijk, penningmeester

J.F.H. van Loenhout

J.A.M. Lumens
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