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Aan het bestuur van Stichting EBor Foundation 
Vlietstraat 24
1075VC AMSTERDAM 

Amsterdam 30 mei 2019 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting. 

OPDRACHT 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de 
balans met tellingen van € 116.738 en de staat van baten en lasten sluitende met een 
exploitatiesaldo van € -44.815 samengesteld. 
Conform uw statuten eindigt het eerste boekjaar van de stichting op een en dertig december 
tweeduizendzestien. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht 
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting EBor Foundation te 
Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 
2018 met de toelichting samengesteld. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door het bestuur van 
de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van 
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheid 
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de geldende standaard voor 
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het 
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de 
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op 
basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze 
werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 
kunnen verstrekken. 

Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder 
toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
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3 ALGEMEEN 

3.1 Bedrijfsgegevens 

De stichting heeft ten doel: 

a. het verstrekken van informatie en het creëren van een breder bewustzijn over Epidermolysis Bullosa
(EB), ter bevordering van begrip, acceptatie, tolerantie en bekendheid rond deze zeldzame
genetische afwijking;

b. het ondersteunen van EB-lotgenoten die door hun afwijking problemen ondervinden bij het volgen van
een studie, carrièremogelijkheden of sociale zelfredzaamheid;

c. en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband  houdt, daartoe  behoort  en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

3.2 Bestuur 

Per balansdatum is het bestuur van de stichting als volgt gevormd: 

- Sabina Maria Catalina Dirks, (Voorzitter)
- Martijn Olivier van Leeuwen (Penningmeester)
- Karen Anne Renée Schlöszer (Secretaris)
- Lisa de Jongh

Hoogachtend, 
Het Cijferbedrijf 

E.D Delzenne
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JAARREKENING 
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1 ) BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming) 

31 december 2018 
 € 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Liquide middelen  115.585 

Debiteuren              1.153 

116.738 

PASSIVA 

 Eigen vermogen 
 Risicoreserve        115.891 

      Crediteuren   847 

116.738 



Stichting EBor Foundation te Amsterdam 

8 

2 ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

2018 
€ € 

Baten (4) 2.206

2.206 

Lasten 
EBor foundation kosten (5) 47.021

Exploitatiesaldo -44.815
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3) GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING EXPLOITATIESALDO

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING EXPLOITATIESALDO 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar. 

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 goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties en giften. 
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4) TOELICHTING OP DE BALANS PER 31DECEMBER 2018

ACTIVA 

Vlottende activa 
31-12-2018

€

1.Liquide middelen

NL45 INGB 0007 1955 43 (ING BANK) 3.532 

NL45 INGB 0007 1955 43 (SPAAR)       112.053 

2.Debiteuren
Stichting Debra  1.153 

PASSIVA 31-12-2018
€

3.Eigen vermogen

Risicoreserve 
Stand per 1 januari 160.706 
Exploitatiesaldo -44.815
Onttrekkingen reserve ten behoeve van projecten     0 
Stand per 31 december    115.891 

4.Crediteuren

Het Cijferbedrijf   847
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5)TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 

€ 

4. Baten
Donaties 1.000 
Bijdragen Bor Award 1.153 
Rente      53 

2.206 

5. EBor foundation kosten

Productiekosten film 31.575 
Bor Awards 10.327 
Evenement kosten   3.653 
Ondersteuning columniste S. de Waard      450 
Kantoorkosten      50 
Kosten bank/giro     119 
Boekhoudingkosten       847 

47.021 

-44.815

Amsterdam, 30 mei 2019 
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