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Aan het bestuur van
Stichting Cinderella Therapeutics
Meije 111
2411 PM Bodegraven
Oosterhout, 27 september 2019

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Cinderella
Therapeutics te Bodegraven.
1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van Stichting Cinderella Therapeutics te Bodegraven is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de
staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd
vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit
houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften
in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van
financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven
of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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1.2 ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 25 november 2010, verleden voor notaris mr. Van den
Boom. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24478254.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Cinderella Therapeutics, statutair gevestigd te Rotterdam bestaan
voornamelijk uit:
- 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 ANBI-instelling.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door inzet van vrijwilligers.
Oosterhout, 27 september 2019
Adviesburo Robbe B.V.

mr. J.W. Isendoorn RB
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

-

257

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste middelen

1

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

2

237

230

Liquide middelen

3

158.429

167.397

158.666

167.884

Totaal activazijde

4

Stichting Cinderella Therapeutics, Bodegraven

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

157.676

163.500

PASSIVA
Stichtingsvermogen

4

Overige reserve

5

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passivazijde

6
7

-

3.186

990

1.198
990

4.384

158.666

167.884
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

€
Nettobaten
Lasten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige lasten

2017
€
20

9
10

257
5.475

Saldo van baten en lasten

153
9.941
5.732

10.094

-5.672

-10.074

11
12

Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat
Aandeel in resultaat deelnemingen

€

60

8

Som der lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2018
€

13

Saldo van baten en lasten

-152

686
-223
-152

463

-5.824

-9.611

-

-2.953

-5.824

-12.564

-5.824

-12.564

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserve
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen 650 Fondsenwervende
instellingen, op basis van historische kosten.
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.
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Andere vaste
middelen
€
Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

410
-153

Boekwaarde per 1 januari 2018

257

Mutaties
Afschrijvingen

-257

Saldo mutaties

-257

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

410
-410

Boekwaarde per
31 december 2018

-

Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2018
€

31-12-2017
€

237

230

158.429

167.397

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
3 Liquide middelen
Rabobank
Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

8

Stichting Cinderella Therapeutics, Bodegraven

4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reserve
€
163.500

Stand per 1 januari 2018
Uit resultaatverdeling

-5.824

Stand per 31 december 2018

157.676

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

163.500
-5.824

176.064
-12.564

Stand per 31 december

157.676

163.500

31-12-2018
€

31-12-2017
€

-

3.186

990

1.198

5 Overige reserve

Kortlopende schulden

6 Schulden aan leveranciers
Crediteuren
7 Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen administratiekosten
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018
€

2017
€

60

20

257

153

257

153

2.857
2.618

333
9.608

5.475

9.941

2.857

333

877
991
750
-

79
877
1.198
5.964
-1
1.491

2.618

9.608

8 Nettobaten
Ontvangen donaties

9 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste middelen
10 Overige lasten
Communicatie- en marketingkosten
Algemene kosten

Communicatie- en marketingkosten
Kosten website
Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Assurantiepremie
Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Advieskosten
Overige algemene kosten
Afschrijving lening Cinderella Therapeutics Research BV

11 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rente vorderingen groepsmaatschappijen

-

686

-

686

152

223

Rente vorderingen groepsmaatschappijen
Rente lening Cinderella Therapeutics Research BV
12 Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente en -kosten
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2018
€

2017
€

-

-2.953

13 Aandeel in resultaat deelnemingen
Resultaat deelneming Cinderella Therapeutics Research BV

Bodegraven, 27 september 2019

A. Hagenbeek
Voorzitter
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3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
In de statuten is geen artikel opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.
Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals
opgenomen onder de staat van baten en lasten.
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