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Samenstellingsverklanng van de accountant

De jaarrekening van Stichting Het Uitwijkteam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2017 en de staat
van baten lasten over 2017 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 Het Uitwijkteam. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 van 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.
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Schiedam,?'29 maart 2018
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3051 NB Rotterdam

Schiedam, 29 maart 2018

Geachte dames en heren,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2017 van Stichting Het Uitwijkteam. Ter vergelijking hebben
wij de cijfers van 2016 toegevoegd. Wij hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven.

De meest belangrijke gegevens uit dit rapport geven wij hieronder in het kort weer.

Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een resultaat van   880. Vooruitlopend op het formele
bestuursbesluit is het resultaat toegevoegd aan de overige reserves.

Op de volgende pagina's hebben wij een analyse opgenomen van het resultaat in vergelijking met
voorgaand boekjaar en van de financiële positie. Voor een verdere toelichting op deze cijfers
verwijzen wij u naar de specificaties in de jaarrekening.

Voor het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard bereid.

Hoogachtend,

J. v@'n Riet MSc RA
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Stichting Het Uitwijkteam te Rotterdam

Balans per 31 december 2017

(na winstbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves

Langlopende schulden

Overige schulden

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

31
december

2017

4.304

4. 304

880

3.000

424

4.304

Samenstellingsverklaring afgege ven
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Stichting Het Uitwijkteam te Rotterdam

Winst-en-verliesrekenina over 2017

Realisatie
2017

Baten

Baten uit fondsverwerving

Som van de geworven baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Giften

Kosten van beheer en administratie

Beheerskosten

Totaal lasten

Saldo

Resultaatbestemming

Overige resen/es

3.455

3.455

1. 176

1.399

2.575

880

880

-6 Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Het Uitwijkteam te Rotterdam

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Het Uitwijkteam, gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit het
oplossen van acute, schrijnende situaties in het leven van burgers. Vooral kinderen in
opvoedsituaties met schaarste-problematiek (armoede, ook emotionele / geestelijke armoede en
verwaarlozing) en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en vechtscheidingen, zijn
hierbij het uitgangspunt.

Vestigingsadres
Stichting Het Uitwijkteam (geregistreerd onder KvK-nummer 68909411) is feitelijk gevestigd op
Elektroweg 11-G te Rotterdam.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekenina

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

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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde.

-7- Samenstellingsverklaring afgege ven
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Stichting Het Uitwijkteam te Rotterdam

Grondslagen voor resultaatbepalina

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

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende
baten en lasten 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.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van
de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig.

Samenstellingsverklaring afgege ven
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Stichting Het Uitwijkteam te Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.

31-12-2017

 

4.304

Passiva

2017

Overige reserves

Stand per 6 juni
Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

Langlopende schulden

880

880

Overige schulden

Lening René
Lening Chris
Lening Maria

Dit betreffen renteloze leningen ten behoeve van de oprichitngskosten.

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Accountantskosten

31-12-2017

1. 000
1. 000
1. 000

3.000

424

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Het Uitwijkteam te Rotterdam

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017

Baten uit fondsverwerving

Giften instellingen
Giften particulieren

Besteed aan de doelstellingen

Giften

Verstrekte giften aan cliënten

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

Beheerskosten

Huisvestingslasten
Kantoorlasten

Algemene lasten

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften
Drukwerk
Contributies en abonnementen
Internetkosten
Vergaderkosten

Algemene lasten

Accountantslasten
Notarislasten

Realisatie
2017

3. 300
155

3.455

1.176

24
312

1. 063

1.399

24

8

93
139

36
36

312

424
639

1.063
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