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B A L A N S per 31 december 2014_________________________________________
ACTIEF

31-12-2014
€

31-12-2013
€

Vaste activa
Materiële vaste activa:
Inventaris
Vervoermiddelen

0
0

0
__0
0

0

Vlottende activa
Debiteuren
Belastingen en premies
Overlopende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

0
0
666
0
87.581

0
0
0
0
0

Totaal der activa

3

88.247

0

______
88.247

_______
0

van Stichting European Uro-Oncology Group____ ______ _na resultaatbestemming
PASSIEF

31-12-2014
€

31-12-2013
€

0

0

0

0

Vrij besteedbaar eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Langlopende schulden
Kredietinstelling

Kortlopende schulden
Rekening-courant
schulden
Belastingen en premies
Overlopende passiva

9.219
0
79.028

0
0
0

Totaal der passiva

4

88.247

0

_______
88.247

_______
0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Realisatie
2014
€
BATEN
Subsidiebaten
Baten wegens levering
goederen en diensten
Overige baten

Realisatie
2013
€

10.354

0

0
0
_______
10.354

0
0
________
0

0
0
0
5
10.349

0
0
0
0
0

_________
10.354

________
0

Resultaat

0

0

Mutatie in de Algemene Reserve

0

0

Som der baten
LASTEN
Inkoop werk derden
Personeelskosten
Afschrijving op mat. vaste activa
Financiële lasten
Overige lasten
Som der lasten
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Statutaire naam: Stichting European Uro-Oncology Group
Vestigingsplaats: Leiden
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving “C1 Kleine Organisaties-Zonder-Winststreven”.
De jaarrekening is gepresenteerd in euro’s. De waarderingen van activa en passiva en de bepaling
van baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden
opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien en voor zover zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De
afschrijvingen op vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingswaarde. Afschrijvingen vinden
plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Schulden en overlopende passiva
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Zij worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin
de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Subsidies
Subsidies worden als bate in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De bate worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

OVERIGE TOELICHTINGEN
Voorstel tot verwerking van het batig/nadelig saldo
Het bestuur stelt voor het resultaat toe te voegen aan het vrij besteedbare kapitaal van de stichting
door middel van een bijschrijving op het stichtingskapitaal.
Gebeurtenissen na de balansdatum met financiële gevolgen
Tussen de balansdatum en het tijdstip van het opmaken van de balans hebben zich geen
gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op dit verslag.

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur van Stichting European Uro-Oncolgy Group te Leiden heeft de jaarrekening over het
boekjaar 2014 op 25 april 2016 vastgesteld.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting European Uro-Oncology Group
Zernikedreef 8
2333 CL LEIDEN

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting European Uro-Oncology Group
te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-enverliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide
in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving “C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting European Uro-Oncology Group per 31 december 2014 en van het resultaat over
2014 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving “C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven”.

Leiden, 25 april 2016
Bunnig & Partners Assurance B.V.

Was getekend: drs. P. Timmermans RA
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