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ACCOUNTANTSVERSLAG

Schipper & Paul Accountants B.V.
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
P.O. Box 82125
2508 EC Den Haag
Netherlands

De directie
Stichting Under Your Skin Foundation
p/a Vonderstraat 7
6241 BJ Bunde

Tel: +31 (0) 70 – 260 00 08
www.schipperpaul.nl

's-Gravenhage, 13 november 2018
Geachte directie,

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Under Your Skin Foundation te Hilversum is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en
de winst-en-verliesrekening 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Under Your Skin Foundation 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 dan ook ervan 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.
's-Gravenhage, 13 november 2018
Schipper & Paul Accountants B.V.
namens deze,
drs. J.G.M. Schipper RA
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Resultaten
Ontwikkeling resultaat
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 789, tegenover € -897 over 2016. Ter analyse
van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.
2017

2016

€

%

€

%

Netto-omzet
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

1.801
-

100,0
-

113.233
-113.000

100,0
-99,8

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

1.801

100,0

233

0,2

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

1.012

56,2

224
906

0,2
0,8

Som der vaste kosten

1.012

56,2

1.130

1,0

Exploitatieresultaat

789

43,8

-897

-0,8

Resultaat

789

43,8

-897

-0,8

Ondertekening van het accountantsverslag
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.
Schipper & Paul Accountants B.V.
namens deze,

drs. J.G.M. Schipper RA
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BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag
In het jaar 2017 is de eerste fase van het project Allergiewereld opgeleverd: www.Allergiewerld .nl.
Binnen dit project is informatie ontwikkeld voor mensen die willen weten of ze een allergie hebben en
wat ze kunnen doen. Voor de mensen die een allergie hebben is informatie ontwikkeld. Awareness
onder mensen met (een verdenking op) een allergie en onder professionals is de volgende stap.
In 2017 is er EUR 1.888 aan donaties ontvangen. Er is een pilot actie gestart via Geef.nl gericht op
particuliere donateurs. Dit heeft EUR 1658 aan donaties opgeleverd. Er zijn geen nieuwe projecten
gestart. De kosten zijn beperkt gehouden en dat leidt tot een gering positief resultaat van EUR 789.
Het bestuur,
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JAARREKENING 2017

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Balans per 31 december 2017
Activa
(vóór voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2017
€

€

31 dec 2016
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

545

545
545

545

Liquide middelen

11.598

10.809

Totaal

12.143

11.354
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Passiva
(vóór voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2017
€

Eigen vermogen
Ondernemingsvermogen
Overige reserves

€

789
11.354

Totaal
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31 dec 2016
€

€

-897
12.251
12.143

11.354

12.143

11.354

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Staat van baten en lasten over 2017
2017

2016

€

€

Netto-omzet

1.801

113.233

Som der exploitatiebaten

1.801

113.233

-

113.000

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

1.012

224
906

Som der exploitatielasten

1.012

114.130

Resultaat

789

-897

Resultaatbestemming
Ondernemingsvermogen

789

-897

Bestemd resultaat

789

-897

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Financiële baten en lasten
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Under Your Skin Foundation, statutair gevestigd te Hilversum bestaan
voornamelijk uit: het versterken van de persoonlijke kwaliteit van leven van kinderen met
huidafwijkingen en kinderen met astma (beide ook in combinatie met het atopie syndroom: eczeem,
astma, hooikoorts, en voedselallergie).
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Bunde.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen
die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen 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.

Grondslagen voor waardering activa
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor baten en lasten
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Toelichting op balans
Vorderingen
31 dec 2017

31 dec 2016

€

€

Overlopende activa

545

545

Totaal

545

545

31 dec 2017

31 dec 2016

€

€

Banktegoeden

11.598

10.809

Totaal

11.598

10.809

Liquide middelen

14

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Eigen vermogen

Ondernemingsvermogen
Totaal
Ondernemingsvermogen

31 dec 2017

31 dec 2016

€

€
789

-897

12.143

11.354
2017
€

Stand 1 januari
Toevoegingen via baten en lasten

-897
789
-108

Overige rechtstreekse mutaties

897

Stand 31 december

789
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2017

2016

€

€

Netto-omzet

1.801

113.233

Som der exploitatiebaten

1.801

113.233

-

113.000

1.801

233

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Brutomarge (dekkingsbijdrage)

Overige bedrijfskosten
2017

2016

€

€

Kantoorkosten
Algemene kosten

1.012

224
906

Totaal

1.012

1.130
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Overige toelichtingen
Ondertekening
Bunde, 13 november 2018
Naam

Handtekening

M.B.A.M. Goebbels
E.A.M. Rutten
J.P.M.A. Fiévez
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