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FINANCIEEL VERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(voor resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1)

Kosten van ontwikkeling 196.000 -

Financiële vaste activa  (2)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 100 100

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 600 500
Overige vorderingen en overlopende
activa 143.014 102

143.614 602

Liquide middelen  (4) 30.262 58.346

 369.976 59.048
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (5) 227.993 56.408

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten - 120
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 140.773 -
Overige schulden en overlopende
passiva 1.210 2.520

141.983 2.640

 369.976 59.048
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Baten  (7) 35.577 17.879
Directe lasten doelstelling  (8) 258 -

Saldo baten minus directe lasten 35.319 17.879

Lasten

Overige bedrijfslasten  (9) 6.748 11.865

Resultaat 28.571 6.014
Onttrekking c.q. dotatie
bestemmingsreserve  (10) -171.585 -6.014

-143.014 -
Resultaat deelnemingen  (11) 143.014 -

Resultaat - -
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting is op 21 februari 2019 opgericht. De activiteiten van Stichting Embrace Life, statutair gevestigd
te Schiedam, heeft ten doel:
- Geld inzamelen voor onderzoek naar zeldzame kankersoorten;

De Stichting Embrace Life tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het bijeenroepen van personen wier belangstelling en gevoelens uitgaan naar het gemelde doel.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET FINANCIEEL VERSLAG

Het financieel verslag is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de
financiële verslaggeving.

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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten. De economische levensduur en de
afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor gebruik. 
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Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. In alle overige gevallen
worden deelnemingen op verkrijgingsprijs gewaardeerd.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 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.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de
liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen maakt onderscheidt tussen bestemmingsreserve en overige reserves.
De bestemmingsreserve is beklemd door het bestuur en kunnen in principe alleen aangewend worden voor
het hiervoor bestemde doel, rekening houdend met de hieraan gestelde voorwaarden. De overige reserves
zijn vrij beschikbaar voor het bestuur.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten voortkomend uit donaties en diverse
opbrengsten, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Baten

De baten bestaan uit de ontvangen donaties en ontvangen subsidies.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening
is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting Embrace
Life wordt toegerekend.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Kosten van
ontwikkeling

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Verkrijgingsprijs -
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -

-

Mutaties 
Investeringen 196.000
Afschrijvingen -

196.000

Boekwaarde per 31 december 2021
Verkrijgingsprijs 196.000
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -

196.000

Het geïnvesteerde bedrag betreft de ontwikkelingskosten van het Erasmus MC.

2. Financiële vaste activa

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Embrace Life B.V. te Oud-Beijerland (100%) 100 100
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Embrace Life B.V.

Stand per 1 januari 100 -
Investeringen - 100
Aandeel in het resultaat 143.014 -
Dividend -143.014 -

Stand per 31 december 100 100

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 600 500

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen - 102
Overlopende activa 143.014 -

143.014 102

4. Liquide middelen
ING Bank N.V. 5.262 8.346
ING Bank N.V. (spaarrekening) 25.000 50.000

30.262 58.346
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 31.993 56.408
Reserve voor kosten van ontwikkeling 196.000 -

227.993 56.408

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 56.408 50.394
Dotatie 171.585 6.014
Onttrekking -196.000 -

Stand per 31 december 31.993 56.408

Reserve voor kosten van ontwikkeling

Stand per 1 januari - -
Dotatie 196.000 -

Stand per 31 december 196.000 -

6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren - 120

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

Rekening-courant Embrace Life B.V. 140.773 -
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende passiva
Administratie- en advieslasten 1.210 2.420
Nog te storten aandelenkapitaal Embrace Life B.V. - 100

1.210 2.520
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

7. Baten

Bijdragen van donaties 35.577 17.879

8. Directe lasten doelstelling

Inkoop lasten 258 -

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

9. Overige bedrijfslasten

Vrijwilligerslasten 3.300 -
Kantoorlasten 1.011 1.231
Fondsverwervende lasten 940 1.340
Algemene lasten 1.497 9.294

6.748 11.865

Vrijwilligerslasten

Vrijwilligersvergoeding 3.300 -

Kantoorlasten

Automatiseringslasten 194 433
Porti 817 798

1.011 1.231

Fondsverwervende lasten

Fondsverwervende lasten 940 1.340

Algemene lasten

Administratie- en advieslasten 1.210 8.466
Juridische lasten -433 433
Banklasten 348 192
Overige algemene lasten 372 203

1.497 9.294
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2021

€

2020

€

10. Onttrekking c.q. dotatie bestemmingsreserve
Dotatie bestemmingsreserve -171.585 -6.014

11. Resultaat deelnemingen

Aandeel resultaat Embrace Life B.V. 143.997 -
Aandeel resultaat Embrace Life B.V. voorgaand jaar -983 -

143.014 -
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Oud-Beijerland,  29 juni 2022

Voorzitter Secretaris
Namens deze, Namens deze,
 
 
  

 
de heer R. Candeias mevrouw S. van Rijn - Zoon
 
 
 
Penningmeester
Namens deze,
 
 
 

mevrouw O.P.C. van Harmelen 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting.
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