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Opdracht 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van de Stichting Lingeerf te 

Geldermalsen bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst en 

verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld.  

Verantwoordelijkheid bestuur 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op 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.  

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 stichting 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 in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële 

verslaggeving. 

Beesd, 16 juni 2014   

 

Van Dun Accountantskantoor B.V. 

L.A.E.M. van Dun A.A. 
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Balans per 31 december 2013 in € 

Stichting Lingeerf te Geldermalsen 

 

      
ACTIVA     PASSIVA 
      
 31-12-13 31-12-12  31-12-13 31-12-12 
      
Vlottende activa   Eigen vermogen   
      
Liquide middelen 9.870 11.286 Kapitaal 0 0 
Overige vorderingen 117 35 Reserve inschrijvingen 850 850 
 9.987 11.321 Reserve donaties 570 570 

   
Reserve operationele 
kosten 5.599 9.719 

   
Reserve 
stichtingskosten 156 155 

    7.175 11.294 
      
   Kortlopende schulden   
      
   Overige schulden 2.812 27 
            
TOTAAL 9.987 11.321   9.987  11.321  
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Staat van baten en lasten 2013 in € 

Stichting Lingeerf te Geldermalsen 

 Jaar 2013 Jaar 2012 
BATEN     
     
Bijdrage Ypsilon 1.500  0  
Sponsoring 0  10.000  
Inschrijvingen 50   150   
Donaties  0  570  
Rente 293  37  
  1.843  10.757 
     
LASTEN     
     
Subsidieafrekening Provincie Gelderland 2.231  0  
Bijdrage Ypsilon, wooninitiatief 1.500  0  
Reiskosten 636  0  
Representatiekosten 0  82  
Bestuurskosten 0  626  
Kantoorkosten 109  - 41  
Porti 0  27  
Bankkosten 95  106  
Notariskosten en administratiekosten 1.392  890  
TOTAAL UITGAVE  5.963  1.690 
     
RESULTAAT  - 4.120  9.067  
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Toelichting op de balans per 31 december 2013 in € 

Stichting Lingeerf te Geldermalsen 

 31-12-2013 31-12-2012 
Eigen vermogen     
     
Saldo 1 januari 0  0  
Saldo staat van baten en lasten  - 4.120  9.067   
Af: Reservering inschrijvingen 0   - 150   
Af: Reservering donaties 0  - 570  
Bij: Reservering operationele kosten  4.120  - 8.347  
KAPITAAL  0   0  
     
Vlottende Activa     
     
Nog te ontvangen posten     
Rente 117  35  
  117  35 

 

 

Kortlopende schulden     
     
Subsidieafrekening Provincie Gelderland 2.231  0  
Accountantskosten 557  0  
Bankkosten 24  27  
  2.812  27 

 



  

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING BIJ DE JAARREKENING (SAMENSTELLINGSOPDRACHT) 

Aan Van Dun Accountantskantoor B.V. 

 

Geachte heer van Dun, 

 

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van Lingeerf over 2013, 

delen wij het volgende mede:  

 

1 Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij behorende bescheiden en 

wij hebben u alle notulen van vergaderingen van het bestuur ter inzage getoond.  

2 Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot:  

a nog niet aanhangig gemaakte belastende schadeclaims of claims waarvan onze advocaat ons 

berichtte dat ze waarschijnlijk aanhangig gemaakt zullen worden en dienen te worden toegelicht als 

een mogelijk verlies;  

b belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen te worden 

verantwoord of toegelicht;  

c gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 31 december 2013 en die de huidige financiële positie 

in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of die een 

verandering of toelichting noodzakelijk maken in de jaarrekening;  

d verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten;  

e transacties met niet-onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende vorderingen of schulden, 

met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, leaseovereenkomsten en 

garantieverplichtingen;  

f overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of andere 

overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en banksaldi, kredietfaciliteiten of 

andere overeenkomsten van vergelijkbare strekking;  

g overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa.  

3 Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de huidige 

waarde of rubricering van activa en passiva.  

4 De stichting is eigenaresse van alle in de balans opgenomen activa; er zijn geen activa bezwaard of in 

onderpand gegeven.  

5 De stichting heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed zouden 

hebben op de jaarrekening.  

6 Ten slotte bevestigen wij dat wij instemmen met de door u aan ons overhandigde jaarrekening.  

 

Hoogachtend,  

 

Bestuur Lingeerf, 13 juni 2014 

 

Voorzitter 

 

 

Naam en handtekening 

Penningmeester 

 

 

Naam en handtekening 

 


