Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
Toelichting

31 december 2016
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

1.268

2

15.066

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

58.955
75.289

PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen:
- overige reserves

3

Kortlopende schulden

4

-356.494
431.783
75.289

Staat van baten en lasten over 2016
2016

Toelichting
FONDSENWERVING

€

Baten uit eigen fondsenwerving
Mailing acties

5

Kosten eigen fondsenwerving
Directe fondsenwervingskosten
Uitvoeringskosten

7

837.350

403.777
50.654

Totale kosten eigen fondsenwerving
In % van baten uit eigen
fondsenwerving

454.431
54,3%

Netto baten
Schenkingen in natura

€

382.919
6

3.537.293

Totaal beschikbaar
voor doelstelling

3.920.212

BESTEDINGEN
Voorlichting
Eigen activiteiten
Uitvoeringskosten

8
161.508
20.261

Totale kosten voorlichting
In % van baten uit eigen
fondsenwerving
Hulpverlening
Verstrekte subsidies
Uitvoeringskosten
Totale kosten hulpverlening
In % van baten uit eigen
fondsenwerving
Transport

181.769
21,7%
9
209.143
26.237
235.380
28,1%
417.149

2016
€

Getransporteerd

€

417.149

Verstrekkingen in natura

10

Totaal besteed aan doelstelling

3.537.293

3.954.442

Tekort

-34.230

Resumé:
Percentage van de inkomstenstroom rechtstreeks besteed ten algemene nutte:
Voorlichting
Hulpverlening

21,7%
28,1%

Totaal

49,8%

Toelichting op de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en
lasten over 2016
Grondslagen van waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
650 “Fondsenwervende instellingen”.
De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het vorige jaar. De grondslagen van waardering zijn hierna uiteengezet bij de
toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor zover niets is vermeld geschiedt de
waardering tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving verminderd
met de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar zijn.
Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta welke gedurende het verslagjaar zijn afgewikkeld, worden
opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende
bezittingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
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.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen vallen onder het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves.
Overige reserves
De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven,
maar zullen worden besteed in het kader van de doelstelling.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1) Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:
Inventaris
en
computers
€
Stand per 1 januari 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.408
337

Boekwaarde

2.071

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo

0
803
-803

Stand per 31 december 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.408
1.140

Boekwaarde

1.268

Afschrijvingspercentage

33 ⅓

2) Vorderingen
De vorderingen worden aangehouden voor de bedrijfsvoering. Alle vorderingen hebben een
resterende looptijd van korter dan één jaar.

3)

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves
Het verloop is als volgt:
2016
€
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming

-322.264
-34.230

Stand per 31 december

-356.494

4) Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
5) Baten uit eigen fondsenwerving
Hieronder zijn verantwoord de inkomsten uit mailing acties.
6) Schenkingen in natura
Hieronder zijn verantwoord donaties in de vorm van hoeveelheden kanker farmaceutica
(medicijnen).
2016
€

7)

Kosten eigen fondsenwerving

Directe fondsenwervingskosten

8)

403.777

Voorlichting

Nieuwsbrieven

161.508

9)

Hulpverlening

Verstrekte subsidies

209.143

10) Verstrekkingen in natura
Hieronder zijn verantwoord verstrekte medicijnen en andere medische goederen.

Werknemers
In 2016 was er 1 werknemer in dienst van de Stichting (2015: 1)

Beloning bestuurders
Het totaal van de beloning aan de leden van het bestuur van de Stichting over 2016 bedraagt
nihil (2015: idem).

