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Balans per
31
ACTIEF
(in euro's)

Toelichting

31 december 2018

31 december 2017

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

1

Overlopende activa

831

1.990
831

1.990

Effecten

2

247.381

317.948

Liquide middelen

3

8.509

9.100

256.721

329.038

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Balans per 31 december 2018
PASSIEF
(in euro's)

Toelichting
Eigen vermogen

31 december 2018

31 december 2017

174.171

106.467

4

Stichtingskapitaal

174.171
Voorzieningen

106.467

5

Overige voorzieningen

82.550

221.571
82.550

Kortlopende schulden en overlopende
passiva

221.571

6

Overlopende passiva

-

4

1.000
-

1.000

256.721

329.038
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Staat van baten en lasten 2018
t

(in euro's)

Toelichting
Baten
Baten -/- directe lasten
Overige bedrijfskosten:
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Doelstellingsbestedingen

7

2018
46.640

5.750
46.640

5.750

8
1.420
15.309
1.969
6.290
21.950

Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Opbrengsten vorderingen en effecten
Overige financiële baten
Financiële baten en lasten

2017

1.065
21.857
12.042
71.700
46.938

106.664

(298)

(100.914)

10.532
(38.643)
96.114
9

Resultaat
Belastingen
Resultaat
(Samenstellingsverklaring afgegeven)

5

3.787
31.284
68.003

35.071

67.705

(65.843)

-

-

67.705

(65.843)
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l
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Informatie over de rechtspersoon
Naam
Stichting Anna Fonds / NOREF
Rechtsvorm
Stichting
Zetel
Leiden
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel
41168400
Classificatie op basis van de wettelijke groottecriteria
Micro
Activiteiten
De organisatie heeft als SBI-code 94993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het bevorderen van orthopedisch onderzoek, dan wel onderzoek ten dienste van orthopedische kennis en
vaardigheden, dan wel scholing op dit gebied.
Adres
Vermogenweg 67
3641 SR Mijdrecht
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld volgens de
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 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. De gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt:
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
Effecten
De effecten zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Voorzieningen
De voorzieningen toegezegde subsidies zijn per jaar gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder de baten worden verstaan de ontvangen bedragen van derden.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet.
Opbrengsten vorderingen en effecten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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