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1 ALGEMEEN
1.1

Aanbieding jaarrekening

De Stichting Vrienden van FOP Stichting Nederland biedt U hierbij de jaarrekening 2018 aan.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en een rekening van baten en
lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, welke beide zijn voorzien
van de nodige specificaties en toelichtingen.
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.
1.2 Missie
Stichting Vrienden van FOP Stichting Nederland is op 22 maart 2017 opgericht met als
belangrijkste doelstelling: het werven van fondsen ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek naar Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. In nauwe samenwerking met FOP
Stichting Nederland steunt de stichting alle verdere handelingen die fondsenwerving ten
dienste van FOP onderzoek kunnen bevorderen. De Stichting heeft het maken van winst
uitdrukkelijk niet ten doel.
1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer
68360649.
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Financiële positie

Liquide middelen
Vorderingen
Af: Schulden

31-12-2018
€
35
8.817
8.852
0
8.852

Mutatie vermogenspositie

31-12-2017
€
35
812
847
0
847

8.005

3 Plaatsgevonden controles e.d.
Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst e.d. plaatsgevonden.

4 Samenstelling van het bestuur per 31-12-2018
Mw drs. E.C.M. Bouvy-Berends
Dhr. Prof. dr. J.C.N. Netelenbos
Dhr. P.Th.N. Philips

voorzitter
secretaris
penningmeester
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5 Samenstellen jaarrekening
De jaarrekening is samengesteld door APN Backoffice B.V. op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van
baten en lasten over 2018 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Vrienden van FOP Stichting Nederland.
Onze werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen
met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden
ontleed.

Tiel, 5 september 2019
APN Backoffice B.V.

Karin Hesselink
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving

6.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaglegging.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
6.2

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.
Lasten algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het
einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden. Overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden
voldaan.
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6.3

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
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7 Balans per 31 december 2018
31-12-2018
€
7.1

31-12-2017
€

Activa
7.1.1

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen posten

8.817

812

Bank tegoeden

35

35

Totaal Activa

8.852
=====

847
=====

Reserve Wetenschappelijk onderzoek

8.852

847

Totaal Passiva

8.852
====

847
===

7.1.2

7.2

Liquide middelen

Passiva
7.2.1

Kapitaal en reserves
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8 Bijlage A: toelichting op de balans
8.1

Activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

35
35

35
35

RC FOP Stichting Nederland

8.817

812

Totaal Activa

8.852

847

8.1.1

Liquide middelen

Rabobank
8.1.2

8.2

Vorderingen en overlopende activa

Passiva
8.2.1

Reserve Wetenschappelijk Onderzoek

Saldo 01-01
Dotatie
Saldo 31-12

847
8.005
8.852

0
847
847

Totaal reserves

8.852

847

Totaal Passiva

8.852

847
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9 Staat van Baten en Lasten

9.1 BATEN
Donateurs
Geef.nl

9.2 LASTEN
Instandhoudingskosten

Resultaat voor bestemming
Resultaatsbest. Reserve W.O.

2018
€

2017
€

19
7.986
8.005

300
547
847

nihil
0

nihil
0

8.005
- 8.005
0

847
- 847
0

10 Bijlage B: Toelichting op de staat van Baten en Lasten
De baten volgen uit donaties gedaan via de website. De baten zijn tot sluiten boekjaar
binnengekomen bij FOP Stichting Nederland.
De lasten betreffen voornamelijk de werkzaamheden van de bestuursleden en zullen niet
doorberekend worden.
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