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                          Hilversum, 3 november 2020 

Geachte bestuursleden, 

Hiermede brengen wij rapport uit inzake uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2017. 

1. Samenstellingsverklaring 
Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting You and I, statutair gevestigd te Apeldoorn, 
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid 
van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een 
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële 
gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden 
ontleend. 

Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.  

2. Inhoudsopgave 
Dit rapport inzake de jaarrekening bevat de volgende onderdelen: 
1. de balans per 31 december 2017 en de vergelijkende cijfers per 31 december 2016; 
2. de resultatenrekening over het boekjaar 2017 met eveneens vergelijkende cijfers over 2016; 
3. grondslagen van de jaarrekening; 
4. de toelichting op de balans; 
5. de toelichting op de resultatenrekening. 

Tot het geven van nadere informatie zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

B.D. Ybema MBA 



Stichting Youth and I - Jaarrekening per 31 december 2017 in €

1. BALANS PER

AKTIVA

Materiële vaste aktiva - -

Vlottende aktiva
Overige vorderingen 1.454 -

1.454 -

Liquide middelen 4.943 5.365

6.397 5.365

PASSIVA

Eigen Vermogen
Stichtingsvermogen 5.527 4.495

5.527 4.495

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 870 870

870 870

6.397 5.365

31-DEC-2017 31-dec-16
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Stichting Youth and I - Jaarrekening per 31 december 2017 in €

2. RESULTATENREKENING OVER

Omzet OPWEKKING 8.800 12.886
Omzet GIFTEN 2.433 2.435
Omzet VERKOOP ONBELAST 471 754
Kostprijs van de omzet - -

Bruto marge 11.704 16.075

Algemene kosten 10.501 14.795
Reis- en verblijfkosten - 76

-

10.501 14.871

Bedrijfsresultaat 1.203 1.204

Rente lasten en soortgelijke kosten -171 -226

Resultaat voor ondernemersbeloning 1.032 977

2017 2016
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Stichting Youth and I - Jaarrekening per 31 december 2017 in €

3. Grondslagen van de jaarrekening

De grondslagen van de waardering van de activa en passiva zijn hierna uiteengezet bij de
toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken; voorzover niet anders is vermeld, geschiedt
de waardering tegen nominale waarde.

Overige balansposten
Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Algemeen

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en lasten over 
dezelfde periode.

Netto omzet
De netto omzet is de opbrengst van geleverde goederen, verleende diensten en giften.

Daarbij worden baten verantwoord voor zover de betreffende prestaties zijn verricht door
verkoop en levering in het betreffende jaar.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
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Stichting Youth and I - Jaarrekening per 31 december 2017 in €

4. Toelichting op de balans

31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen
Bank 4.943 5.365

4.943 6.888

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten 1.454 -

1.454 -

Stichtingsvermogen
Saldo begin boekjaar 4.495 3.518
Bij: het resultaat boekjaar 1.032 977

5.527 4.495

Overige schulden
Overlopende passiva 870 870
Overige schulden - -

870 870
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Stichting Youth and I - Jaarrekening per 31 december 2017 in €

5. Toelichting op de Resultatenrekening 2017 2016

Algemene kosten
Overige algemene kosten 9.931 13.152
Verzekeringen - 1.643
Accountantskosten 570 -

10.501 14.795

Autokosten
Reis- en vervoerskosten - 76

- 76

Rente lasten en soortgelijke kosten
Rente en bankkosten 171 226

171 226
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Stichting Youth and I - Jaarrekening per 31 december 2017 in €

6. Overige gegevens

Accountantscontrole

Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de vennootschap niet
controleplichtig, om welke reden er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Statutaire regeling inzake de resultaatsestemming

De stichting heeft geen winstoogmerk. De resultaten over enig boekjaar worden toegevoegd aan het
eigen vermogen van de stichting.

Vaststelling

Aan het stichtingsbestuur wordt voorgesteld het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de
overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Op grond van artikel 9, lid 2, van de statuten dient de jaarrekening vastgesteld te worden door het 
bestuur. Door ondertekening van deze jaarrekening is de vaststelling definitief.

H.R. Koekkoek  J.F. den Engelse - Aij
Penningmeester  Secretaris Voorzitter
Datum: Datum: Datum:
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