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Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

SAMENSTELLINGS VERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker te Zwijndrecht is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie, De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening
over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker. 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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften
in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Zwijndrecht, 20 december 2022

Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk BV.

P.A.SJ/
Reisntant

REGISTER•

AOVISEURS•

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ander nummer 24402850.
Op alle werkeaamhedeo van Accountantskantoor Riegmao & Klaverdijk BV. min van toepassing de Algemene Leverings- en

setalingavaarwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden worden u op verzoek verzonden
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ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 53895983
en staat per 01-01-2016 geregistreerd als ANBI.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Marina Vermaas
Penningmeester: Marc Tieman
Secretaris: Melanie Vermaas

Overige bestuursleden:

Diana van Dort
Alice Ooms
Frank Vermaas

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met een kwaadaardige
aandoening of bij kinderen die een sterk verhoogd risico hebben op een kwaadaardige aandoening, zodat de inzichten
omtrent het ontstaan, de classificatie, de behandeling en de prognose van kwaadaardige ziekten zullen toenemen, alsmede
het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met
één en ander verband houdt, daartoe behoort enlof daartoe bevorderlijk kan zijn.

Belastingplicht

In haar beschikking van 28 november 2011 heeft de belastingdienst aangegeven dat de stichting niet belastingplichtig is
voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.
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Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker, Zwijndrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen (1) 70.304 64.138

70.304 64.138

PASSIVA

Stichting vermogen (2)

Bestemmingsreserve 65.304 59 138

Kortiopende schulden (3)

Overige schulden 5.000 5.000

70.304 64.138
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Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker, Zwijndrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020

€ € € €

Ontvangen giften (4) 6.327 4.217

Bedrijfsresultaat 6.327 4.217

Rentelasten en soortgelijke kosten (5) (161) (183)

Resultaat 6.166 4.034
Belastingen - -

Resultaat 6.166 4.034
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Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker, Zwijndrecht

TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING

Activiteiten

Het doel van Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker bestaat uit het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
naar kinderkanker.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin
ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de sponsor opbrengsten zijn ontvangen. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Ontvangen giften

Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte en ontvangen sponsor bedragen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen gelden.

Belastingen

Krachtens Art. 4 VPB wordt er geen onderneming gedreven in deze stichting, hierdoor is Stichting Ferenc geen subject
‘oor de vennootschapsbelasting.
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Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker, Zwijndrecht

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31 december 31 december
2021 2020

€ €

1. Liquide middelen

ABNAMROBankN.V. 70304 64.138

PASSIVA

2. Stichting vermogen

Bestemmingsreserve 65.304 59.138

Onder de bestemmingsreserve zijn de gelden opgenomen welke nog niet aan een specifiek onderzoek naar Lymfomen zijn
toegezegd.

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve
Standperljanuari 59.138 55.104
Resultaatbestemming boekjaar 6.166 4.034

Stand per 31 december 65.304 59.138

De stichting ondersteund de onderzoeken naar Lymfonen, het onderzoeksgeld wordt beheerd door Sophia Research BV.
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Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker, Zwijndrecht

3. Kortiopende schulden

31 december 31 december
2021 2020

€ €

Overige schulden

Reservering Kanj erKetting 5.000 5.000

De naam van Reservering project Sophia Kinderziekenhuis is per 2019 gewijzigd naar Reservering onderzoeken
Lymfomen.

Reservering KanjerKetting

2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 5.000 6.000
Storting Kanj erKetting

- (1.000)

Stand per 31 december 5.000 5.000

De stichting gaat een kraai adopteren bij KanjerKetting. De stichting zal naar verwachting een kraai adopteren voor
€ 1.000 per jaar, de kraai zal voor zes jaar worden geadopteerd. De betaling over 2021 is op 13 januari 2022 betaald.

KanjerKetting is een initiatief van Vereniging ouders, kinderen & kanker welke per balansdatum ANBI geregistreerd is.
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Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker, Zwijndrecht
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020

€ €

4.Ontvangen giften

Giften 6.327 4.217

Financiële baten en lasten

5.Rentelasten eii soortgelijke kosten

Bankrente- en kosten 161 183

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaakjaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

H.I. AMBACHT, 20 december 2022

M.L.H. Venriaas - van Giesen M.R. Tieman
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