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Geachte leden
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Kukeluusje van Corné te Nunspeet bestaande
uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met toelichting samengesteld.
Veranwoordelijkheid van u
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij u.
Verantwoordelijkheid van de accountannt
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht.
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 onderneming 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 gegeven hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verlaggeving.
Nunspeet, 25 juni 2020
Boeve Adviesgroep

G. Boeve

ALGEMEEN
Stichtingsgegevens
De activiteiten van Stichting Kukeluusje van Corné bestaan voornamelijk het ondersteunen van kinderen
die geen maatschappelijk bestaan hebben op financieel, materieel en emotioneel gebied. De onderneming
is per 04-04-2008 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08173872.
Bestuur
Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende leden:
E.M. de Groot, voorzitter
M. Boeve, penningmeester
J. Pieltjes-Ballast, bestuurslid
N.J.M van Tienhoven, bestuurslid
Administratie
De administratie bestaat uit meerdere bankboeken. Deze worden door ons gecodeerd en geautomatiseerd
verwerkt. De jaarrekening is vervolgens door ons samengesteld.
Investeringen
Gedurende het boekjaar is er niet geïnvesteerd in de materiële vaste activa. Er hebben geen desinvesteringen
plaatsgevonden.
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ACTIVA
Vaste activa

0

0

25

25

11.502
2.672
5.422
19.596

13.996
2.672
5.422
22.090

19.621

22.115

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen
Rabobank 1212.58.033
ING Bank 000.0731.200
Rabobank 1475.242.126

Totaal activa

Stichting Kukeluusjes voor Corné
Nunspeet 25-06-2020

Balans per

31-12-2020
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Eindrapport per 31 december 2020
PASSIVA
Eigen vermogen
begin
resultaat

Langlopende schulden
leningen o/g

Kortlopende Schulden

Overig

Totaal passiva

22.115
-2.788

17.817
4.298
19.327

22.115

0

0

294

0

0

0

19.621

22.115
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Staat van baten en lasten 2020 met toelichting
2020

2019

5.305
5.305

11.754
11.754

6.415
6.415

5.898
5.898

395
1.041
1.436

423
899
1.322

-2.546

4.534

0
242
242

0
236
236

-2.788

4.298
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Opbrengsten
giften

Directe kosten
aankoop cadeau's

Stichtingskosten
kantoorkosten
reclame

Stichtingsresultaat
Financiële baten en lasten
ontvangen rente
rente en kosten bank

Resultaat

