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Aan het Bestuur van de 

Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland 

T.a.v. de heren A.G.Vulto , A.A.M.Franken en L.J.M. Spaapen 

Grevelingen 16 

2641 XZ Pijnacker 

 

                                                                                                                                         Vught, 3 april  2019 

 

Betreft : Financieel jaarrapport 2018  

 

 

Geachte heren Vulto , Franken en Spaapen, 

Wij hebben van u de opdracht gekregen de jaarcijfers  2018 van de Stichting Initiatiefgroep 

Biosimilars Nederland (IBN)samen te stellen.  Aan de hand van de door u beschikbaar gestelde 

bescheiden en inlichtingen hebben wij bijgaande financiële rapportage gemaakt.  

Deze jaarcijfers  bestaan  uit de balans per ultimo december 2018 en de winst- en verliesrekening 

over het jaar 2018 met de daarbij horende toelichting. 

Voor de vergelijkbaarheid zijn de balansposities per ultimo december 2017 overgenomen. 

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Jan Los Consultancy 

Drs. J. Los 
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ALGEMEEN 

 

Bedrijfsgegevens : 

De Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland is door middel van een notariële akte opgericht op 

1 september 2017. 

Doelstelling : 

Het vormen van een platform waar zorgverleners, wetenschappers en vertegenwoordigers van 

verzekeraars en patiënten op het gebied van biosimilars hun inbreng hebben en kennis kunnen delen 

teneinde het doelmatig gebruik van biologische geneesmiddelen te bevorderen. 

Bestuur : 

Per balansdatum wordt het bestuur uitgeoefend door de heer A.G. Vulto , geboren 28-04-1952 als 

voorzitter , de heer A.A.M. Franken, geboren 09-11-1956 als secretaris en de heer L.J.M. Spaapen als 

penningmeester. 

Handelsregister : 

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

69537933. 

Belastingdienst : 

De belastingdienst heeft in haar brief d.d. 7 september 2017 aan de Stichting bevestigd dat de 

Stichting is vrijgesteld van aangifte omzet – en vennootschapsbelasting.                                                

Het BTW –identificatienummer is : NL 857910061B01. 
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INHOUDSOPGAVE   

 

 

1. Balans per 31 december 2017 van Initiatiefgroep Biosimilars Nederland 
2. Toelichting balansposten 
3. Winst – en verliesrekening over 2018  
4. Toelichting op de winst – en verliesrekening over 2018  
5. Balans per 31 december 2018 van Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland 
6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



                                                                                                            Jaarrekening 2018– Stichting IBN 

 

Balans per 31-12-2017   

Toekenning subsidie : 

In haar schrijven d.d. 10 november 2016 van Zorgverzekeraars Nederland wordt aan de 

Initiatiefgroep Biosimilars Nederland een totaal subsidie toegekend ad. € 133.953,- , waarvan voor 

het jaar 2017  € 95.985,-, voor het jaar 2018  € 22.788,- en voor het jaar 2019 € 15.180,-. 

Dit bedrag is toegekend voor uiteenlopende Fondsen/Reserves en is verdeeld voor 3 onderdelen : 

1. Eenmalig bedrag ad. € 12.150,- ten behoeve van oprichting van de Stichting IBN   

2. Jaarlijkse bijdrage ter dekking van de vaste kosten van de Stichting IBN; voor 2017 een 

bedrag ad € 30.375,- ; voor 2018 ad. € 22.788,- en voor 2019 ad. € 15.180,-. 

3. Fonds ter financiering Activiteiten en Symposium , een bedrag ad. € 53.460,-. 

 

Jaarlijks kan hiervoor een factuur worden verzonden. 

In de Balans per 31-12-2017 wordt dit bedrag meegenomen aan de Activa-zijde  van de balans onder 

de Vlottende Activa onder de naam : “ Toekenning Subsidie” ad. € 37.968,-. 

De doelstellingen van deze subsidie komen tot uitdrukking aan de Passiva-zijde van de balans. 

 

Balans per 31-12-2017    ( afgerond op hele € ) 

 

ACTIVA                                                                                            PASSIVA 

Kortlopende Activa :                                                                     Eigen Vermogen                     7.040 

Toekenning subsidie                                37.968                        Reserve opr. Stichting            8.871    

Debiteuren                                                   2.475                        Reserve jaar kosten              46.210 

Liquide Middelen                                      65.679                        Reserve Activiteiten             39.824 

                                                                                                         Crediteuren                              4.177 

                                                                    ---------                                                                        ---------- 

Totaal Activa                                             106.122                         Totaal Passiva                   106.122 

                                                                   ======                                                                      ====== 
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Winst- en Verliesrekening over 2018                          

De kosten van het 3e Nationaal IBN Biosimilar Symposium d.d. 12-04-2018 : 

Accreditatie – aanvragen                   1.579 

Website                                                1.449  

Social media                                            159   

MailChimp                                               673 

Diner locatie                                        1.741 

Hotel gasten                                        3.810 

Congresruimte                                  13.312 

Reiskosten gasten                              2.493 

Vastlegging symposium                    8.426 

Marketing                                           7.151        

Drukwerk                                            1.135     

Boeken/bloemen                              1.254 

Secretariaat                                     12.816    

                                                       -------------- + 

Totaal kosten symposium             55.998       

                                                      ========= 

 

Gefactureerd aan inschrijfgelden van de deelnemers :  totaal  € 20.070,-.  Per 31-12-2017 was er nog 

een debiteurensaldo ad .€ 2.475,- , welke bedrag begin 2018 is binnengekomen. 

Totaal  netto ontvangen entreegelden  €  20.070 minus kosten Mollie € 131 ,-  =  € 19.939,-. 

Per saldo derhalve een onttrekking aan Reserve Activiteiten een bedrag van :  € 19.939,-                          

( ontvangsten ) minus de kosten ad. € 55.998,-  = € 36.059,-.  
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Overige Activiteiten : 

De samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik leidde tot een vergoeding 

voor werkzaamheden voor het BOM-Project.  

Per 30/06/2018 is hiervoor € 10.308,- gefactureerd. In het 2e halfjaar werd € 35.302,- gedeclareerd. 

Totaal derhalve € 45.610,-.  

De gemaakte kosten t/m jaarultimo 2018 voor het BOM-Project bedragen €  45.610,-.  

Doelstelling is om alle gemaakte kosten te declareren bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. 

Voor het jaar 2018 is deze doelstelling uitgekomen. Per jaarultimo is het debiteurensaldo € 14.483,- 

welke volledig bestaat uit de facturen IVM.   

 

De totale onttrekking aan de Reserve Activiteiten bedraagt derhalve in 2018 € 36.059,- .  

Zoals in de Balans per 31/12/2017 stond vermeld was de Reserve Activiteiten groot   € 39.824,-. Door 

de onttrekkingen in 2018 is deze Reserve Activiteiten nu gedaald naar € 3.765,-. 

 

Overige Opbrengsten : 

Per 23/07/18 werd een legaat ontvangen ad. € 5.000,- van de Stichting MFM.  IBN is deze Stichting 

zeer erkentelijk voor deze schenking. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Het 

staat op een aparte bankrekening om jaarlijks, gedurende 4 jaar, een schenking te doen aan iemand 

die betekenisvol is voor Biosimilars. 

 

Invitational Meeting : 

Dit event werd inclusief diner gehouden op 20/11/18. De totale kosten inclusief de algehele 

organisatie bedroegen € 4.753,-.  Daar de Reserve Activiteiten hiervoor ontoereikend is, worden deze 

kosten geboekt ten laste van het Eigen Vermogen. 

 

Eigen Vermogen :  

Ultimo 2017 bedraagt deze € 7.040,-.  Toegevoegd € 5.000,- . Onttrekking € 4.753,-.  Zie hierboven. 

Totaal komt het Eigen Vermogen per ultimo 2018 dan op € 7.287,-. 
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Kosten van de oprichting van de Stichting IBN :   

In 2017 werden hiervoor  juridisch advies/notaris kosten geboekt.  Tevens kunnen hieronder 

berekend worden de kosten van de logoregistratie . In het jaar 2018 werden hiervoor geen kosten 

gemaakt zodat deze Reserve Kosten Oprichting ongewijzigd blijft. 

 

 

Reserve Jaarlijkse Kosten :                                                                                                             

Overige kosten : 

Nieuwsbrief                              2.970 

Media Scape                             4.171 

ICT-website                                  521 

Secretariaat                            14.751   

Accountant                               1.573        

Reis/verblijfkosten                     601 

Kosten Intell. Eigendom           315 

Representatie                             150 

Bank                                                54 

Verzekering                                 278  

                                            ------------ + 

Totale kosten                        25.384      

                                             =========             

                               

Dit totaalbedrag  ad. € 25.384 kan onttrokken worden aan de Reserve Jaarlijkse Kosten. Deze Reserve 

bedroeg € 46.210,- per ultimo 2017; na verwerking van bovenstaande komt deze Reserve per ultimo 

2018 op € 20.826,-. 
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Samengevat : 

Onttrekking Reserve Activiteiten/Symposium        36.059 

Onttrekking Reserve Kosten Oprichting                            0 

Onttrekking Reserve Jaarlijkse Kosten                      25.384 

                                                                                    ----------- + 

Totale onttrekking Reserves                                      61.443 

                                                                                      =======   

 

  Het Eigen Vermogen is per saldo  met  € 247,- gestegen.                                                 

                                                                                                                         

 

Balans per 31-12-2018    ( afgerond op hele € ) 

 

ACTIVA                                                                                            PASSIVA 

Kortlopende Activa :                                                                     Eigen Vermogen                      7.287 

Toekenning subsidie                                15.180                        Reserve opr Stichting              8.871  

Debiteuren                                                 14.483                        Reserve jaar kosten              20.826    

Spaarrekening SNS Bank                            5.000                        Reserve Activiteiten                3.765 

Liquide Middelen /SNS                            21.177                        Crediteuren                             15.091 

                                                                 -----------                                                                          ---------- 

Totaal Activa                                             55.840                         Totaal Passiva                        55.840 

                                                                == =====                                                                    ======== 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening : 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans : 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 

van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur en worden lineair berekend. 

Afschrijvingen 

Op de activa zoals vermeld in de staat materiële vaste activa vindt een jaarlijkse afschrijving plaats 

van 20 % van de verkrijgingsprijs. 

Voorraden 

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen laatste verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een 

voorziening getroffen. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling : 

Algemeen 

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde diensten en de 

bedrijfskosten en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is 

vermeld. 

Bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 

worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

     


