f\\,

ROBBE
Financlële Raadgevers

RAPPORT

Uitgebracht aan
Stichting Cinderella Therapeutics
te Bodegraven

inzake
jaarrekening over 20 I 6

de

Oosterhout
22 juni2017

I

f\\,

ROBBE
Financiële Raadgevers

INHOUDSOPGAVE

ADMINISTRATIEVERSLAG
I.

Samenstellingsverklaring;

2. Algemeen;

Pagina
J

4

JAARREKENING
I.

Balans per

31

decemb er 2016

6

2. Staat van baten en lasten over 2016

8

3. Grondslagen voor de financiële verslaglegging;

9

4. Toelichting op de balans;

l0

5. Toelichting op de staat van baten en lasten;

l3

OVERIGE GEGEVENS EN BIJLAGEN

l.

Resultaatbestemming

l5

2

f\J,
ROBBE
Financiële Raadgevers

Heuvelstraat 5
4901 KD Oosterhout NB
Postbus 140

Stichting Cinderella Therapeutics
t.a.v. het bestuur
Meije I l1

49004C OosterhoutNB

24ll

rerefoon (0162)

PM Bodegraven

Fax

(0'162)

45 22 00
42 77 63

E-mail info@robbe.nl
Oosterhout:

lnternet

www.robbe,nl

22 junt 2017
18826 / 2016
J.W. Isendoorn

Kenmerk:
Behandeld door

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij dejaarrekening 2016 van Stichting Cinderella Therapeutics te Bodegraven
samengesteld.
Het bestuur van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor dejaarrekening.
1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij dejaanekening over 2016 van Stichting Cinderella Therapeutics te Bodegraven
bestaande uit de balans per 3 I december 20 I 6 en de staat van baten en lasten over 201 6
met de toelichting samengesteld.
Ve rantw o o rdelij kheid b es tuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijk:heid voor dejuistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.

Verantwoordelij kheid s amensteller
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardige gedrags-en beroepsregels van onze
beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van dejaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen
zekerheid omtrent de getrouwheid van dejaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij dejaarrekening samengesteld in
overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
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2. ALGEMEEN
2.1 .

Doelstelline en activiteiten

Blijkens de akte d.d. 25 november 2010, verleden door notaris Van den Boom werd de stichting Cinderella Therapeutics
per genoemde datum opgericht.
De stichting stelt zich ten doel:
- het initieren van de ontwikkeling van nieuwe medische behandelingen;
- het initieren van onderzoek op het gebied van nieuw te ontwikkelen medicatie met als enig oogmerk daarbij de te
verwachten duidelijke effectiviteiten van die medicatie in het belang van de patienten;
- het (doen) aanbieden van scholing en het (doen) verzorgen van opleidingen op het gebied van genoemde
behandelingen en te ontwikkelen medicatie;
De stichting heeft geen winstoogmerk en is een ANBl-instelling.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door inzet van vrijwilligers en door een door haar opgerichte
besloten vennootschap, Cinderella Therapeutics Research B.V.

Oosterhout, 22 juni 2017
Adviesburo Robbe BV
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STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
1.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
( in euro's )

31-t2-2016

31-12-201s

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

Financiële vaste activa
Deelneming Cinderella Therapeutics Research B.V
Lening u/g Stichting voor Alcoholverslavingszorg

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op korte termün
Lening Cinderella Therapeutics Research B.V.
Rekening-courant Cinderella Therapeutics Research B.V
Overige vorderingen en overlopende activa

2.894

4.

l0l
740

283
3.177

4.841

Liquide middelen

176.363

18t.294

Totaal activa

t79.s4t

186.134
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PASSIVA
( in euro's )

3t-t2-20t6

31-t2-2015

EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

176.064

1

83.856

Bestemmingsreserve

176.064

I 83.856

VOORZIENINGEN

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Rekening-courant Cinderella Therapeutics Research B.V
Overige schulden en overlopende passiva

1.401

877

877

1.198

1.401

3.476

Totaal passiva

2.278

179.54r

I 86.1

7

34

f\\,

ROBBE
Financlële Raadgevers

STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
( in euro's )

20ts

2016

Baten uit fondsenwerving
Donaties en giften
Sponsoring
Overige ontvangsten

1.1

l0

1.1 10

Lasten fondsenwerving
(In)directe wervingskosten
Uitvoeringskosten organisatie
Afschrijvingen materiële vaste activa

393

Algemene kosten

2.075

35.091

Som van de kosten van fondsenwerving

2.468

3s.091

Beschikbaar uit fondsenwerving

2.468-

33.98r-

Financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen

884

6.208-

2.768
38.357-

Beschikbaar voor doelstelling

7.792-

69.57t-

7.792-

69.571-

7.192-

69.s71-

7.792-

69.511-

Besteed aan doelstelling

Resultaat

Het overschot van het boekjaar 201ó is als volgt in dejaarrekening 2016 verwerkt:

Toevoeging/onttrekking algemene reserve
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve

8

fv

ROBBE
Financiële Raadgevers

STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
3. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING

3.1. rùy'aarderingsgrondslagen voor activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is samengesteld

in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen,

op basis van historische kosten.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel onder aftrek van aanwezige
vervangingsreserve, verminderd met de berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens
de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt
berekend op basis van de grondslagen van Stichting Cinderella Therapeutics Research.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
vennootschap geheel often dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening
gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen
ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte
betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten zijn gewaatdeerd op verkrijgingsprijs oflagere beurskoers.
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid.
De liquide middelen zijn evenals de voorzieningen en schulden op korte en lange termijn gewaardeerd op
nominale waarde.
3.2. Resultaatbepalinessrondslaeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waann zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden genomen in het jaar dat zij
voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen op materiele vaste activa geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische
levensduur.
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STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
4.

TOELICHTING OP DE BALANS

( in euro's )

31-12-2016

3l-12-2015

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Deelneming Cinderella Therapeutics Research B.V.
De deelneming wordt gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde.
De deelneming is gevestigd te Bodegraven, het belang bedraagt 100%.
Gezien het negatieve verrnogen van de deelneming is de deelneming in
2015 afgewaardeerd naar nihil.

Lening u/g Stichting voor Alcoholverslavingszorg
De lening met een hoofdsom van € 30.000 is op 27-2-2014 verstrekt.
De rente bedraagt 5o/o. De lening wordt uiterlijk vanaf I januari 2016 in vijf
jaarlijkse termijnen volledig afgelost. Er zijn geen zekerheden verstrekt.
De lening is in 2015 geheel voorzien wegens de slechte financiële positie

van de stichting.

VLOTTENDE ACTIVA
2.894

4.101

Lening u/e Cinderella Therapeutics Research B.V.
Het eerste deel van de lening ad € 20.000 is op 5 november 2010 verstrekt.
Vervolgens is op 25 juli 201 I en l8 september 201 I de lening twee maal
verhoogd met € 20.000. De hoofdsom van de lening bedraagt derhalve
€ 60.000 per 3 I december 2011. De rente bedraagt 5%ó, er zijn geen
zekerheden verstrekt. De lening heeft een looptijd tot 3 I maart 2013.
In 2012 is de lening verder verhoogd met € 20.000 en gedurende 20 1 3
met € 10.000 naar een totaal bedrag van € 90.000 verhoogd.
Per eind 2013 is besloten om een bedrag van € 80.000 kwijt te schelden.
ln 2O14 is een bedrag van € 5.000 geleend, de rente is gewijzigd in 3%.
In 2015 is een bedrag van € 10.000 geleend. In 2016 is een bedrag van € 5.000 geleend.
Het negatieve veÍnogen van de deelneming ad € 26.565 in mindering
gebracht op de lening.

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente bank

283

740

176.363

181.294

Liquide middelen
Rabobank

De liquide middelen staan ter wije beschikking.
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STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS
( in euro's )

31-12-20rs

31-12-2016

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtineskapitaal

Bij

de oprichting gestort

Saldo

3l

december

Algemene reserve
Mutaties verslagjaar:

Saldo 1 januari

1

83.856

253.427

Af: Onttrekking
Bij : Toevoeging resultaat verslagjaar
Saldo 31 december

7.792-

69.571-

176.064

1

Bestemmingsreserve

Mutaties verslagiaar:

Saldo I januari

Af: Onttrekking
Bij : Toevoeging resultaat verslagjaar
Saldo 31 december

1l

83.8s6
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STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN

VERVOLC TOELICHTING OP DE BALANS
( in euro's )

3t-t2-2016

31-12-2015

KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekenins-courant Cinderella Theraneutics Research B.V.

877

877

1.198

1.401

1.198

1.401

De rente bedraagt 0%o.Het saldo wordt in 2016 afgelost.

Overlopende passiva
Accountants- en administratiekosten
Rente en kosten bank
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STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
5.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

( in euro's )

20ts

2016

BATEN

l.l l0

Donaties en giften
Sponsoring
Overige ontvangsten

1.110

LASTEN
(In)directe wervingskosten
Kosten website
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten

393

Telefoon en internet
Kosten vrijwilligers
Overige
393

Uitvoeringskosten orsanisatie
Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Overige

Afschrijvineen materiële vaste activa
Inventaris

l3
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STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
( in euro's )

2016

2015

Algemene kosten

Administratiekosten
Advieskosten
Verzekeringen
Kwijtschelding lening Cinderella Therapeutics Research B.V
Afschrijving lening Stichting voor Alcoholverslaving

1.198

1.401

877

877
32.813

2.015

35.091

Financiële baten en lasten
Baten
Rente bank

283

Rente lening u/g Stichting voor Alcoholverslavingszorg
Rente lening u/g Cinderella Therapeutics Research BV

740
r.563

840

717

1.124

3.020

Lasten
Rente en kosten bank

Resultaat deelneming Cinderella Therapeutics Research BV

239

2s2
239

2s2

884

2.768

6.208-

38.357-

Besteed aan doelstelling
Uitgekeerde donaties goede doelen

Bestuurders

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt een ook hebben zij geen bezoldiging
ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.
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STICHTING CINDERELLA THERAPEUTICS, BODEGRAVEN
OVERIGE GEGEVENS
1. Resultaatbestemming
Statutaire regelins inzake resultaatbestemming

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel l0 van de statuten het volgonde bepaald:
Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals
opgenomen in de staat van baten en lasten.

Bodegraven,

mei2OlT

Het bestuur,

A. Haeenbeek
(voorzitter)

l5

