Jaarrekening 2016
Stichting Diavasc
concept d.d. 20 november 2017

Inhoudsopgave

Algemene opmerkingen

3

Balans

4

Winst- en verliesrekening

5

Algemene toelichting en grondslagen

6

Toelichting op de balans

8

Toelichting op de winst- en verliesrekening

9

Stichting DIAVASC

concept jaarrekening 2016

2

Algemene opmerkingen

De stichting

De stichting is op 15-8-1997 opgericht als Stichting Centraal Onderzoeksbureau en Research
Almelo. Op 10-07-2002 is de naam gewijzigd in Stichting DIAVASC.

Het doel van de stichting is:
Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
diabetes/diabetische voet/vasculaire geneeskunde.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
a) het organiseren van congressen en symposia en het ondersteunen van en participeren bij
wetenschappelijke publicaties en onderzoeken
b) al hetgeen te doen wat in de ruimste zin verband houdt met gemeld doel.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
dr. P.J.W. Wensing, radioloog (voorzitter)
drs. M.J.P Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur ZGT (lid tot 1 januari 2017)
drs. W.H.J. Odding, lid Raad van Bestuur ZGT (lid vanaf 1 januari 2017)
drs. M. Kraai, radioloog (lid)
dr. A.J.J. Woittiez, internist (procuratiehouder)
dr. J.G. van Baal, chirurg (procuratiehouder)

De stichting is bij de Kamer van Koophandel voor Veluwe en Twente ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41032451
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Balans

Activa

31-12-2016
€

31-12-2015
€

6.197

1.167

Liquide middelen

104.702

94.548

Totaal

110.898

95.714

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Eigen vermogen
Kapitaal

80.053

78.384

Voorzieningen

12.500

0

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

18.345

17.329

110.898

95.714

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

Passiva

Totaal
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Winst- en verliesrekening

31-12-2016
€
Netto-omzet
Resultaat congres "diabetische voet"
Resultaat trials
Overige opbrengsten

23.730
-1.142
250

31-12-2015
€

0
-9.335
0
22.838

Mutatie voorzieningen
Overige kosten

-12.500
-8.548

Som van de kosten
Bedrijfsresultaat

Rentelasten en baten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Stichting DIAVASC

37.500
-14.456
-21.048

23.044

1.790

13.709

-121

Som van de financiële baten en lasten
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-9.335

702
-121

702

1.669

14.411
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Algemene toelichting
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 boek 2 BW.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
In de balans is het voorstel tot bestemming van het resultaat verwerkt.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting DIAVASC bestaan voornamelijk uit het bevorderen en
ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes/diabetische
voet/vasculaire geneeskunde .
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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 opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen 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.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op
terreinen wordt niet afgeschreven.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien niet anders is vermeld,
staan deze ter vrije beschikking
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting voor zover van toepassing.
Het uitvoeren van trials is een belaste prestatie voor de omzetbelasting en ook de ontvangen
sponsorbijdragen voor de congressen zijn belast.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden
lineair berekend.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waar zij
betrekking op hebben.
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Toelichting op de balans
31-12-2016
€

31-12-2015
€

6.197
6.197

1.167
1.167

12.556
68.554
23.592
104.702

5.873
68.125
20.550
94.548

78.384
1.669
80.053

78.384
0
78.384

12.500
12.500

0
0

0
0
85
85

1.000
1.144
35
2.179

Overlopende passiva
Vooruitontvangen inschrijfgelden congres 2017
Congres Diabetische voet 2016

18.260
0

0
15.150

Totaal Kortlopende schulden en overlopende passiva

18.345

17.329

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
r/c ABN-AMRO 61.44.60.824
Spaarrekening ABN-AMRO 51.17.46.032
Congresrekening ABN-AMRO 57.86.87.321

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Balans 1 januari
Resultaat

Voorzieningen
Voorziening promovendus

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden
Administratie- en advieskosten
BTW
Crediteuren
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Toelichting op winst- en verliesrekening
31-12-2016
€

31-12-2015
€

45.774
45.774

0
0

10.763
750
8.168
2.363
22.044

0
0
0
0
0

23.730

0

892
250
1.142

9.335
0
9.335

-1.142

-9.335

250
250

0
0

0
0
0
0
12.500
12.500

10.000
10.000
2.500
15.000
0
37.500

congres "Diabetische Voet"
Opbrengsten
Diabetische voet

Kosten
Sprekersvergoedingen Diabetische voet
Sprekersvergoedingen Vaatsymposium
Kosten sprekersdiner/overnachting Diabetische voet
Overige kosten

Netto resultaat congres "Diabetische Voet"
Trials
Kosten
Kosten Algemeen
Kosten Arrat trial

Netto resultaat trials

Overige Opbrengsten
Overig

Mutatie voorzieningen
Vrijval voorziening Dinamo studie
Vrijval voorziening Educatie wondconsulenten
Vrijval voorziening Steun proefschrift Hazenberg
Vrijval voorziening Biobank
Dotatie voorziening Promovendus
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Toelichting op winst- en verliesrekening

Overige kosten
Directievergoeding
Overig personeel
Bankkosten
Kosten symposia
Kosten automatisering
Representatiekosten
Advies- en administratiekosten
Overige kosten

Rentebaten
Rente
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

2.000
3.000
40
1.246
1.016
1.146
1.444
-1.344
8.548

4.000
717
52
350
8.786
0
1.000
-449
14.456

-121

702
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