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Geachte bestuunleden,

Hierbij brengen wij veElag uit over boektaar 2OL7 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting waarin begrepen de balans met
tellingen van € 15.475 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.170,
samengesteld.

SAMENÍETTINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Merels wereld te Groningen 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 ovet ZOLT met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichtingen 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, "Samenstellingsopdrilchten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondeBteunen 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.

8ij een samenstellingsopdracht bent u er veràntwoordeluk 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 verantwoordel'rjkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekenin8 overeenkwam met onze kennis van Stichting Merels Wereld. 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 uiwoeren 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

zor8vuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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3 ATGEMEEN

3,1 Bedriiftgegevens

De activiteiten van Stichting Merels Wereld bestaan voornamelijk uit:

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg).

Doelstelling van Stichting Merels Wereld is:

Bekendheid creëren omtrent longkanker met de ROS 1 mutatie en het bijdraten aan het verhogen van de
overlevingskansen en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met longkanker met de RoS 1 mutatie.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting is ingeschreven bij de Kamervan Koophandel onder nummeÍ 65570588.

,,2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door;

- J. van der Ploeg, voorzitter/penningmeester
- R.R. Bouwman, secretaris
- E.M. Weeber
- H. van der Ploeg
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4 F|SCAI"E POS|T|E

4.1 Vrustellingvennootschapsbelasting

Stichting Merels Wereld is een geregistreerd Altemeen Nut Beogende lnstelling (ANB|) en is vrijgesteld van
ven nootscha psbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wU graat bereid.

Hoogachtend,
ACCOUNTANTSKANTOOR J.J. SMIï namens deze

Stichting Merels Wereld, Groningen 4/14
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1 BATANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

VloËende activa

llquide middelen

TOTAAT ACTIVA

StichtinB Merels Wereld, Groningen
SamenstellingsverklarinB ategeven d.d. 04{7-2018

31 december 2017 31 december 2016

(1) t5.475 12.305

12.305t5.475
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31 december 2017 31 december 2016

PASSIVA

Stichtingwermogen

Vrij besteedbare reserves

TOTAAL PASSIVA

Stichting Merels Wereld, Groningen
Samenstellin8werklaring aftegeven d.d. Ol{7-2018

(2t

15.475 12.305

12.305L5.475

6/ L4



2 STAAT VAN BATEN EN TASTEN

2017 2016

€

t3.454

50
9363.95;

8

(3)

(4)

(5)

(6)

7.259

Lasten

Kantoorkosten
Promotiekosten
Algemene kosten

Bedrijftresultaat

Financiële baten en lasten O)

Resultaat
Belastingen

Resultaat

Stichting Merels Wereld, Groningen
Samenstellingsverklaring aEegeven d.d. 04-07-2018

3.300

-130

L2.46A

-163

3.170 12.305

3.170

7174
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GRONDSTAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPATING

ATGEMEEN

Vestigingsadres

Stichtíng Merels Wereld (geregistreerd onder KvK-nummer 65570588) is feitelijk gevestigd op Colijnlaan 5 te
Gronin8en.

ALGEMENE GRONDSTAGEN VOOR DE OPSÍEILING VAN DE JMRREKENING

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

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprUs. 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 en verplichtingen, voor
zover hun oorsprong vinden vóór het einde van het veBlagjaar, worden verantwoord indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSTAGEN VOOR DE WAARDERING VAN AqNVA 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.

GRONDSTAGEN VOOR RESUTTMTBEPATING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschiltussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enenijdt en andezijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Stichting Merels Wereld, Groningen
Samenstellingwerklaring afregeven d.d. 04-07-2018
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TOETICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMEER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. [iquide middelen

Rabobank
Kas

Stichting Merels Wereld, Groningen
Samenstellingsverklaring aftegeven d.d. 04-07-2018

31-L2-20L7 3t-L2-20r6

11.859
446

15.029
446

9/74



PASSIVA

2. Stichtingwermogen

Vrij besteedbare reserves

Stand per l januari

Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

Stichting Merels Wereld, Groningen
Samenstellingsverklaring afregeven d.d. 04-07-2018

€

12.305
3.170 12.305

LO/ t4



TOETICHTING OP DE STA T VAN BATEN EN LASTEN

3, Baten

Donaties
Sponsoring

Personeelsleden

BU de vennootschap waren in 2017 geen werknemerc werkzaam.

lasten

4. tbntoorbsten

Contributies en abonnementen

5. Promotiebsten

Kosten kledint
Xosten promofemateriaal
lnschrijfteld wielerklassieker

6, Algemene *,/íen

Overige algemene kosten

7. Financlële baten en lasten

Rentelasten en soortgelÍke kosten

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring aftegeven d.d. 04-07-2018

€

13.454

7 .259

-50

936

8-

-130 -163

5.009
2.250

3.188
313
450

tL/t4
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Rentelaíen en soortgeliike kosten

Bankrente en -kosten

Kosten betalintsverkeer

Ondertekening van de jaarrekening

vostste ll i n g joo rre ke n i n g

De.jaarrekening is aldus opBemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

GroninBen, 2018

Stichting Merels Wereld
Namens deze,

J. van der Ploeg R.R. Bouwman

E.M. Weeber H. van der Ploeg

StichtinB Merels Wereld, Groningen
Samenstellingsverklaring aft egeven d.d. 04-07-2018

130 81
-82

r2lL4
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OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaireregelintwinstbestemming

Conform de bepalingen in de statuten beoogt de stichting niet het maken van winst.

2 Bestemming tÍan de winst 2017

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het voordelig saldo ad € 3.170 over 2OL7 in meerdering
gebracht op de vrij besteedbare reserves. Dit is reeds in de jaarrekening venverkt.

Stichting Merels Wereld, Groningen
Samenstellingwerklaring aftegeven d.d. 04-07-2018
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