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Stichting Vital MedTech Foundation 

Ter attentie van het bestuur 

Courbetstraat 34 

1077 ZV  Amsterdam 

     

 

  

 

Geacht bestuur,  

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
De jaarrekening van Stichting Vital MedTech Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 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 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). 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 Vital 

MedTech Foundation. 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. 

 

Zoetermeer, 12 juli 2021 

Cappa Adviseurs BV 

namens deze, 

 

Was getekend door: 

A.C. Bakker AA RB  
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BALAN S PER 31 D ECEMB ER 2020 

ACTIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vlottende activa         
Liquide middelen   3.065   358 

Totaal 

  

3.065 

  

358 
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PASSIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Bestemmingsfonds ontwikkeling in gezondheidszorg 6.550   1.550   

Algemene reserve -4.685   -3.392   

 

  1.865   -1.842 

Kortlopende schulden         
Overige schulden 200   200   

Overlopende passiva 1.000   2.000   

    1.200   2.200 

Totaal 

  

3.065 

  

358 
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STAAT VAN B ATEN EN L ASTEN  OVER  2020 

  2020 2019 

  € € 

Ontvangen giften 50.000 222.500 

Som der baten 50.000 222.500 

Verstrekte giften 45.000 283.450 

Overige lasten     
Algemene kosten 1.118 1.000 

      

Som der exploitatielasten 46.118 284.450 

Exploitatieresultaat 3.882 -61.950 

Financiële baten en lasten     
Rentelasten en soortgelijke kosten -175 -176 

Resultaat 3.707 -62.126 

Resultaatbestemming     

Bestemmingsfonds ontwikkeling in gezondheidszorg 5.000 -60.950 

Algemene reserve -1.293 -1.176 

Bestemd resultaat 3.707 -62.126 
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ALGEM ENE TOELICHT ING 
Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Vital MedTech Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit een bijdrage 

leveren aan de realisatie van duurzaamheid en gezondheidszorg.  

Locatie feitelijke activiteiten 

Stichting Vital MedTech Foundation is feitelijk gevestigd op Courbetstraat 34, 1077 ZV te Amsterdam en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 62966049. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Vital MedTech 

Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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GROND SLAGEN VOOR FIN ANC IËLE VER SLAGGEVIN G 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJk 

C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders 

vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële 

derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

Voor het ondersteunen in de kosten van ontwikkeling in de gezondheidszorg worden de baten en kosten toegerekend aan de 

periode van bestedingen. 

Overige lasten 

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

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij 

de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  
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TOELICHTING OP B ALAN S 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden     

ABN AMRO Bank NV, zakelijke rekening 3.065 358 

      

Totaal 3.065 358 

Toelichting 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.  
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Bestemmingsfonds ontwikkeling in gezondheidszorg 6.550 1.550 

Algemene reserve -4.685 -3.392 

Totaal 1.865 -1.842 

Bestemmingsfonds ontwikkeling in gezondheidszorg 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 1.550 62.500 

Onttrekkingen via baten en lasten - -60.950 

Toevoegingen via baten en lasten 5.000 - 

 

6.550 1.550 

Stand 31 december 6.550 1.550 

In de jaren 2017 tot en met 2020 zijn van derden giften ontvangen, bestemd voor de ontwikkeling in de gezondheidszorg. Voor 

de nog niet bestede gelden per 31 december 2020 is een bestemmingsfonds gevormd. 

Algemene reserve 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari -3.392 -2.216 

Onttrekkingen via baten en lasten -1.293 -1.176 

 

-4.685 -3.392 

Stand 31 december -4.685 -3.392 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overige schulden     

CareMore2 BV 200 200 

      

Overlopende passiva     

Accountantskosten 1.000 2.000 

      

Totaal 1.200 2.200 
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TOELICHTING OP STAAT VAN B ATEN EN LASTEN  

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2020 2019 

  € € 

Ontvangen giften 50.000 222.500 

Som der baten 50.000 222.500 

Verstrekte giften 45.000 283.450 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 5.000 -60.950 

OVERIGE LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Algemene kosten     

Accountantskosten 1.118 1.000 

      

Totaal 1.118 1.000 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten banken     

Bankrente en -kosten -175 -176 

      

Totaal -175 -176 
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OVERIGE TOELICHTIN GEN  

ONDERTEKENING 

Amsterdam, 12 juli 2021 

Naam Handtekening 

Was getekend door:  
  

  

J. de Koning 

 

 

 

J.F. Sistermans  
  
  

  
 


