
Stichting PhiIIis te Plasmolen

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

2018

€
Deelneming

Stand per 23 april
Investeringen 766.901
Stand per 31 december 766.901

Op 1 augustus 2018 heeft Stichting Phillis 10% (500 van de 5000) van de geplaatste aandelen in de
deelneming verworven.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018

€

2. Liquide middelen

Van Lanschot NL75 FVLB 0226 9860 39 64.383

Alle middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
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PASSIVA

31-12-2018

€

3. Reserves en fondsen

Overige reserves 47.292

47.292

2018

€

Overige reserves

Stand per 23 april
-

Saldo baten en lasten boekjaar 47.292
Stand per 31 december 47.292

4. Langlopende schulden

Onderhandse leningen

Achtergestelde lening

Stand per 23 april
-

Opgenomen gelden 766.901
Langlopend deel per 31 december 766.901

Deze lening ad € 766.901 is verstrekt ter financiering van de aankoop van het belang in de deelniming.
Aflossing is niet nader overeengekomen. Het rentepercentage bedraagt 5,00%.
Als zekerheid voor voldoening van de schuld is de stichting op eerste verzoek van de schuldeiser verplicht
om voldoende zekerheden te verschaffen.



Stichting Phillis te Plasmolen

5. Kortiopende schulden

31-12-2018

€

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden 16.091
Overlopende passiva 1.000

17.091

Overige schulden

Kosten bank 18
Rente achtergestelde lening 16.073

16.091

Overlopende passiva

Accountantskosten (schatting) 1.000
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

6. Baten van particulieren

Donaties en giften

Besteed aan de doelstellingen

7. Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek
Radboud UMC Nijmegen

Realisatie Begroting Verschil
2018 2018 2018

€ € €

170.000 180.000 -10.000

100.000 35.000 65.000

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is 59%.

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is 81%.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Het bestuur werkt onbezoldigd.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Kosten van beheer en administratie

8. Kantoorlasten

Accountantskosten
Kosten juridische bijstand

9. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente/kosten Van Lanschot NL75 FVLB 0226 9860 39
Rente achtergestelde lening

1.000
5.511

6.511

-124
-16.073

-16.197

- 1.000
- 5.511

- 6.511

- -124
-15.000 -1.073

-15.000 -1.197
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na bestemming saldo van baten en lasten)

31 december
2018

€

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa (1)

Andere deelnemingen 766.901

766.901

Vlottende activa

Liquide middelen (2)
F. van Lanschot Bankiers N.V. 64.383

64.383

831.284

PASSIVA

Reserves en fondsen (3)

Overige reserves 47.292

Langlopende schulden (4)

Onderhandse leningen 766.901

Kortlopende schulden (5)
Overige schulden en overlopende passiva 17.091

831.284
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie Begroting Verschil
2018 2018 2018

€ € €
Baten

Baten van particulieren (6) 170.000 180.000 -10.000
Som van de geworven baten 170.000 180.000 -10.000

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek (7) 100.000 35.000 65.000
Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten (8) 6.511 - 6.511

Saldo voor financiële baten en lasten 63.489 145.000 -81.511Financiële baten en lasten (9) -16.197 -15.000 -1.197

Saldo 47.292 130.000 -82.708

Resultaatbestemming

Overige reserves 47.292 130.000 -82.708
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3 KÂSSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 63.489
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortiopend deel van de langlopende
schulden) 17.091
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 80.580

Betaalde interest -16.197

Kasstroom uit operationele activiteiten 64.383

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen andere deelnemingen -766.901

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen onderhandse leningen 766.901

64.383

Liquide
middelen

€
Samenstelling geldmiddelen

Geldmiddelen per 23 april 2018
Mutatie 2018 64.383
Geldmiddelen per 31 december 2018 64.383
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is samengesteld volgens de bepalingen zoals opgenomen in de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende
organisaties).

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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

Aanwending activa in het kader van de doelstellingen

Alle activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de doelstellingen van de stichting. Deels voor
directe aanwending en deels ook ter belegging om daardoor op langere termijn, door het rendement,
donaties te kunnen verrichten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de 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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GRONflSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De begrotingsbedragen zijn ontleend aan de begroting die is vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Baten

De baten van particulieren (donaties en giften) worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

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.

Kosten van beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie kunnen niet worden toegerekend aan cie doelstellingen en zijn
derhalve afzonderlijk verantwoord.

Financiële baten en lasten

De rentelasten en soortgelijke kosten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten
van de ontvangen lening en kosten van de bankrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven deelneming is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, aangezien betaling in geld heeft plaatsgevonden.


