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Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Assessment of SpondyloArthritis
international
Society te Maastricht bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met
de toelichting samengesteld.
van het 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

Verantwoordelijkheid van de 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 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 gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Koenen en Co is lid van Nexia International,
het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountants-en
advieskantoren.
Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co. Aansprakelijkheid
is beperkt overeenkomstig het in de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn op 15 juli 2009 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Roermond onder nummer 19/2009 en worden op verzoek

bepaalde.
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RESULTAAT
Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2012 bedraagt € 264.000 tegenover € 411.000 over 2011. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:
2012
x € 1.000

Netto-omzet

2011
%

Verschil

x € 1.000

%

303

100,0

226

2

0,3

4

1,5

301

99,7

222

98,5

x € 1.000

77

100,0

Kosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

(2)
79

Financiële baten en lasten
Aandeel in het resultaat van
ondernemingen, waarin wordt
deelgenomen

3

0,8

(40)

(13,2)

189

83,7

(229)

Resultaat

264

87,3

411

182,2

(147)
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur

af te leiden:
31-12-2012
x € 1.000

31-12-2011

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Beschikbaar op lange termijn:
1.011

747

Financiële vaste activa

345

385

Werkkapitaal

666

362

Ondernemingsvermogen
Waarvan

vastgelegd op lange termijn:

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende

schulden

Werkkapitaal

Wij zijn desgewenst beschikbaar voor nadere toelichting.

Hoogachtend,
KOENENEN CO
Accountants

J.C.M.G. Dassen AA

67
600

46
317
667

363

1

1

666

362
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2012
Staatvan batenen lasten over2012
Algemene toelichting
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012
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BALANSPER 31 DECEMBER 2012

31 december 2012

31 december 2011

€

€

€

€

ACTIVA
VASTEACTIVA
Financiële

vaste activa

Deelnemingen

(1)

in groepsmaatschappijen

345.398

385.381

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

(2)

Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen

0
66.920

38.734
6.920
66.920

Liquide middelen

(3)

600.119

1.012.437
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31 december 2012

31 december 2011

€

€

€

€

PASSIVA

(4)

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN

1.011.437

747.326

1.000

1.000

(5)

Overlopende passiva

1.012.437
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STAATVAN BATENEN LASTENOVER 2012

2012
€

€

Netto-omzet

2011
€

€

(6)

302.608

225.596

(7)

1.029

3.344

301.579

222.252

Kosten

Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële

baten en lasten

Aandeel in het resultaat van ondernemingen,
waarin wordt deelgenomen

(8)

2.515

(9)

Resultaat

-8-

Samenstellingsverklaringafgegeven

lWW

(95)

304.094

222.157

(39.983)

188.870

264.111

411.027
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ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Assessment of SpondyloArthritis international Society h/o Stichting ASAS,statutair
gevestigd te Maastricht bestaan voornamelijk uit het ondersteunen en promoten van klinisch onderzoek naar
spondyloarthritis, alsmede het verbeteren van het welbehagen van patiënten met spondyloarthritis en uitvloeisels
daarvan.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLINGVAN DE JAARREKENING
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van de periode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERINGVANACTIVAEN PASSIVA

Financiële

vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde,
doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde
wordt
berekend op basis van de grondslagen van Stichting Assessment of SpondyloArthritis international Society

worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
Deelnemingen
met een negatieve nettovermogenswaarde
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening
gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter
grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door
de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Vorderingen

en overlopende

activa

worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Vorderingen
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald
verslagjaar met inachtneming
Winsten zijn verantwoord in
welke hun oorsprong vinden

Aandeel

als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

in het resultaat van ondernemingen,

waarin wordt deelgenomen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële
beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.
Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting Assessment of SpondyloArthritis international Society
geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt
het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.
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TOELICHTINGOP DE BALANSPER 31 DECEMBER 2012

vaste activa

1. Financiële

Deelnemingen

31-12-2012

31-12-2011

€

€

345.398

385.381

in groepsmaatschappijen

ASASInternational B.V.

2012

2011

€

€

Aandeel

Stand per 1 januari
in het resultaat

385.381
(39.983)

188.870

Stand per 31 december

345.398

385.381

ASASInternational B.V

Dit betreft een 100% deelneming.

De statutaire vestigingsplaats

196.511

van de deelneming is Maastricht.

2. Vorderingen
31-12-2012

31-12-2011

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

0

38.734

66.920

6.920

292.066
308.053

317.291
0

600.119

317.291

Vorderingen op groepsmaatschappijen
ASASInternational B.V.
Over de vorderingen wordt geen rente berekend.

3. Liquide middelen
Deutsche Bank betaalrekening
Deutsche Bank spaarrekening

De liquide middelen staan

ter vrije beschikking.
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4. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
€

Štand per 1 januari 2012
Aandeel in het resultaat

747.326

264.111

Stand per 31 december 2012

5. Kortlopende

Overlopende

1.011.437

schulden
31-12-2012

31-12-2011

€

€

passiva

Accountantskosten

1.000
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TOELICHTINGOP DE STAAT VAN BATEN EN LASTENOVER 2012
2012

2011

€

€

302.608
0

223.734

302.608

225.596

1.029

3.344

24
1.005

27
3.317

1.029

3.344

6. Netto-omzet
Donaties, bijdragen etc.
Royalties

1.862

Personeelsleden
Bij de onderneming

waren in 2012 geen werknemers in dienst.

7. Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

Algemene

kosten

Contributies en abonnementen
Accountantskosten

8. Financiële
Rentelasten

Rentelasten

baten en lasten

en soortgelijke kosten

9. Aandeel in het resultaat van ondernemingen,
deelgenomen
resultaat ASASInternational B.V.
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(95)

(2.515)

95

(39.983)

188.870

en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten

Aandeel

2.515

waarin wordt
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Stichting Assessment

Ondertekening

Maastricht,

of SpondyloArthritis

international

Society, Maastricht

jaarrekening voor akkoord

........

D.M.F.M. van der Heijde

-14-

Samenstellingsverklaringafgegeven

veelzijdig

