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Aan het bestuur van
Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht
Ter attentie van de heer J. Olsthoorn
Drenckgaard 60c
6227 GE  Maastricht

Maastricht 25 juni 2018
535

Geachte heer Olsthoorn,

Opdracht 

De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring.
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Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht, statutair gevestigd te
Maastricht bestaan voornamelijk uit: Studiebegeleiding, vorming en onderwijs. Het geven van
reanimatieonderwijs ter ondersteuning van het identificeren en bestrijden van hart- en vaatziekten, met
bijzondere aandacht voor plotse hartdood.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2016 / 2017 2015 / 2016 Mutatie
€ % € % € %

Overige bedrijfsopbrengsten 128.229 100,0 24.928 100,0 103.301 414,4

Overige personeelskosten 42.357 33,0 35.757 143,4 6.600 18,5

Exploitatie- en machinekosten 5.977 4,7 24.068 96,6 -18.091 -75,2

Verkoopkosten 1.170 0,9 -134 -0,5 1.304 973,1

Autokosten 15.349 12,0 11.475 46,0 3.874 33,8

Kantoorkosten 2.692 2,1 1.351 5,4 1.341 99,3

Algemene kosten 5.206 4,1 3.010 12,1 2.196 73,0

Som der bedrijfslasten 72.751 56,8 75.527 303,0 -2.776 -3,7

Bedrijfsresultaat 55.478 43,2 -50.599 -203,0 106.077 209,6

Financiële baten en lasten -589 -0,5 -249 -1,0 -340 -136,5

Netto resultaat 54.889 42,7 -50.848 -204,0 105.737 207,9
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 augustus 2017 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-08-2017 31-08-2016
€ % € %

Activa

Vorderingen 965 1,8 895 0,7
Liquide middelen 53.309 98,2 124.161 99,3

54.274 100,0 125.056 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 14.633 27,0 -40.256 -32,2
Kortlopende schulden 39.641 73,0 165.312 132,2

54.274 100,0 125.056 100,0

Analyse van de financiële positie

31-08-2017 31-08-2016
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 965 895
Liquide middelen 53.309 124.161

54.274 125.056

Kortlopende schulden -39.641 -165.312

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
14.633 -40.256

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 14.633 -40.256

Financiering

Stichtingsvermogen 14.633 -40.256
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Fiscale positie

Algemeen

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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Bestuursverslag

Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag 

Het bestuursverslag is beschikbaar bij de Stichting.
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Jaarrekening
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Balans per 31 augustus 2017 
(na batig saldoverdeling)

Activa

31 augustus 2017 31 augustus 2016
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1 

965 895

Liquide middelen 53.309 124.161

Totaal activazijde 54.274 125.056

8



Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht
Maastricht

Passiva

31 augustus 2017 31 augustus 2016
€ € € €

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves 2 14.633 -40.256

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 3 0 760
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

4 

1.718 24.154
Overige schulden en overlopende
passiva

5 

37.923 140.398

39.641 165.312

Totaal passivazijde 54.274 125.056
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Staat van baten en lasten over de periode 2016 tot en met 2017 

2016 / 2017 2015 / 2016
€ € € €

Overige bedrijfsopbrengsten 6 128.229 24.928
Lasten
Overige bedrijfskosten 7 72.751 75.527

Bedrijfsresultaat 55.478 -50.599

Rentelasten en soortgelijke kosten 8 -589 -249

Netto resultaat 54.889 -50.848

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 54.889 -50.848
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Kasstroomoverzicht over de periode 2016 tot en met 2017 

2016 / 2017
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 55.478

Verandering in werkkapitaal
Overlopende activa -70
Kortlopende schulden (exclusief banken) -124.911

-124.981

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-69.503

Betaalde interest -589

Kasstroom uit operationele activiteiten
-70.092

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie schulden aan kredietinstellingen -760

Mutatie geldmiddelen
-70.852

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 124.161
Mutaties in boekjaar -70.852

Stand per eind boekjaar 53.309
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht is feitelijk en statutair gevestigd op
Drenckgaard 60c, 6227 GE te Maastricht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
854670804.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
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meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans

Activa 

Vlottende activa

Vorderingen

31-08-2017 31-08-2016
€ €

1  Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom 895 895
Nog te ontvangen bedragen 70 0

965 895

Passiva 

2  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 14.633 -40.256

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

Bestemmingsreserve
Stand per 1 september -40.256 10.592
Resultaatverdeling 54.889 -50.848

Stand per 31 augustus 14.633 -40.256

Kortlopende schulden

31-08-2017 31-08-2016
€ €

3  Schulden aan kredietinstellingen

Banken 0 760

31-08-2017 31-08-2016
€ €

Banken

Overlopende kruispost 0 760

31-08-2017 31-08-2016
€ €

4  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.718 24.154

14



Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht
Maastricht

31-08-2017 31-08-2016
€ €

5  Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies 35.100 140.399
Accountantskosten 2.823 0
Overige overlopende passiva 0 -1

37.923 140.398
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

6  Overige bedrijfsopbrengsten

Bijdrage geneeskunde 11.670 0
Bijdrage overige (niet particulier) 2.324 210
Bijdrage particulieren 2.212 2.209
Bijdrage instructeursopleiding 1.964 1.197
Giften 4.760 21.312
Subsidie Provincie Limburg 105.299 0

128.229 24.928

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht heeft over 2016 nog een toegezegde donatie
van Health Foundation Limburg ad € 11.112. Deze subsidie is nog niet ingeroepen en derhalve nog niet
in het resultaat verwerkt over de periode 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017.

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht heeft over 2016 nog een toegezegde donatie
van Maastricht University ad € 31.680. Deze subsidie is nog niet ingeroepen en derhalve nog niet in het
resultaat verwerkt over de periode 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017.

Gemiddeld aantal werknemers

2016 / 2017
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 0,00
2015 / 2016

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 0,00

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

7  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 42.357 35.757
Exploitatie- en machinekosten 5.977 24.068
Verkoopkosten 1.170 -134
Autokosten 15.349 11.475
Kantoorkosten 2.692 1.351
Algemene kosten 5.206 3.010

72.751 75.527
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2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

Overige personeelskosten

Bedrijfskleding 0 248
Vergoeding reis- en verblijfkosten 71 285
Vrijwilligersvergoeding reanimatie instructeurs 25.421 22.952
Vrijwilligersvergoeding commissie planning 1.277 318
Vrijwilligersvergoeding docent instructeurs 1.224 842
Vrijwilligersvergoeding overige 768 1.344
Vacatiegelden bestuur 13.596 9.768

42.357 35.757

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

Exploitatie- en machinekosten

Verbruiksmaterialen instructie poppen 3.691 3.514
Verbruiksmaterialen AED's 980 830
Overige verbruiksmaterialen 506 131
Huur reanimatiestations 800 19.593

5.977 24.068

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

Verkoopkosten

Congreskosten 1.170 -134

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

Autokosten

Brandstofkosten auto's 897 581
Reparatie en onderhoud auto's 748 375
Assurantiepremie auto's 1.471 1.074
Motorrijtuigenbelasting 1.624 1.222
Operational leasing auto's 9.996 8.148
Huur auto's 458 0
Overige autokosten 155 75

15.349 11.475
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2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.429 616
Boekhouding 1.263 735

2.692 1.351

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

Algemene kosten

Advieskosten 4.335 2.823
Overige algemene kosten 871 187

5.206 3.010

2016 / 2017 2015 / 2016
€ €

8  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 589 249

Maastricht, 25 juni 2018

J. Sijmons J. Olsthoorn J. Hoevers
Voorzitter Bestuurslid Secretaris

M.J. Gielen
Penningmeester
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Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 

De statuten van de stichting hebben geen specifieke bepalingen aangaande het (batig) exploitatie saldo.
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Geachte heer Olsthoorn,

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de raad van toezicht van Stichting Qualitative Resuscitation by
Students Maastricht

A. Verklaring over de jaarrekening 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 augustus 2017 van Stichting Qualitative
Resuscitation by Students Maastricht te Maastricht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht per 31 augustus 2017 en van
het resultaat over de periode 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 in overeenstemming met
RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 augustus 2017;
2. de staat van baten en lasten over de periode 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Benoeming
Wij zijn door de met governance belaste personen op 22 februari 2016 benoemd als accountant van
Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht vanaf de controle van het boekjaar 1 januari
tot en met 31 augustus 2016 en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de de huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de huishouding.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en
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andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Maastricht, 25 juni 2018

NU accountancy

J.J.E.A.J. Nulens MSc RA RAB REP                                                          
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