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Alkmaar, 25 maart 2016.

Betreft: Verklaring financieel verslag 2015 Stichting SWING.

Geachte heer de Louw,

Wij hebben het financieel verslag 2015 van Stichting SWING gecontroleerd.
Genoemd jaarverslag is opgemaakt door uw penningmeester de heer P. Ligthart.
Een balanstotaal van € 36.613,- en een exploitatie resultaat van € r.gs2,-.

Algemeen

De boekhouding wordt vanaf boekjaar 2014 verwerkt in een boekhoudpakket.

Per kwartaal wordt er btw aangifte gedaan, de core business van Stichting SWING zijn
vrijgestelde prestaties, onderwijs <21 jaar, geen recht op teruggave betaalde btw.
Alleen de betaalde btw die betrekking heeft op belaste prestaties mag terug gevraagd
worden. Bij aangifte 4" kwartaal van elk jaar wordt de terug te vragen btw berekend en
in de aangifte verwerkt, ook in boekjaar 2015 heeft dat op correcte wijze plaats
gevonden.

Controle

Wij hebben gecontroleerd op volledigheid en juistheid van de balansposten en de totaal
verantwoorde kosten en inkomsten over verslagjaar 2015.

De mutaties in het boekhoudpakket komen overeen met de aangetroffen stukken in de
fysieke mappen. Het geheel ziet er goed en verzorgt uit.

Het samengesteld financieel verslag 2015 bestaat uit een totaal balans van Stichting
SWING met toelichting, een exploitatie eveneens met toelichting. In 2015 waren er geen
YouPlay activiteiten.
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Verklaring

Op basis van de aangeleverde stukken zijn wij van oordeel dat de financiële informatie in
overeenstemming is met het opgestelde financieel verslag 2015.

Het saldo aan positief resultaat jaar 2015, zijnde € !.952,-, wordt aan het eigen
vermogen toegevoegd.

Slot

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard gaarne bereid,

Met vriendelijke

Euro-Desk
Administraties Zaken.

J.F. de l
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