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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



               Esser Stichting

               het bestuur

               Van Somerenweg  58

               3062 RK  ROTTERDAM

Referentie: 9085/JR2018                Zeist, 4 oktober 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

De jaarrekening van Esser Stichting te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening

over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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 Esser Stichting.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

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. 
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Hoogachtend,

Prüst van Wifferen

mr. M.E. Prüst AA RB

Accountant

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Esser Stichting te Rotterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 92.632 100,0% 43.250 100,0%

Activiteitenlasten 207.765 224,3% 283.748 656,1%

Bruto exploitatieresultaat -115.133 -124,3% -240.498 -556,1%

Kantoorkosten 140 0,2% 79 0,2%

Algemene kosten 671 0,7% 3.519 8,1%

Beheerslasten 811 0,9% 3.598 8,3%

Exploitatieresultaat -115.944 -125,2% -244.096 -564,4%

Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten -2.407 -2,6% 1.933 4,5%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 708 0,8% - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten - 0,0% -1.847 -4,3%

Som der financiële baten en lasten -1.699 -1,8% 86 0,2%

Resultaat -117.643 -127,0% -244.010 -564,2%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Blijkens de akte d.d. 20 oktober 1983 werd de stichting Esser Stichting per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41128272.

De doelstelling van Esser Stichting wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

het bevorderen van de wetenschap in het bijzonder op het gebied van de reconstructieve chirurgie, onder

meer door het verzorgen van post-doctoraal en ander onderwijs, het houden van lezingen en

bijeenkomsten, het verrichten van onderzoek, het verzorgen van publicaties en al hetgeen bevorderlijk tot

het vorenstaand.

2018 2017
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Esser Stichting te Rotterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 49.382

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 708

Daling van:
Activiteitenlasten 75.983

Algemene kosten 2.848

Rentelasten en soortgelijke kosten 1.847

130.768

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten 4.340

Stijging van:
Kantoorkosten 61

4.401

Stijging resultaat 126.367

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 92.632 100,0% - 0,0%

Activiteitenlasten 207.765 224,3% 262.923 607,9%

Bruto exploitatieresultaat -115.133 -124,3% -262.923 -607,9%

Kantoorkosten 140 0,2% - 0,0%

Algemene kosten 671 0,7% - 0,0%

Beheerslasten 811 0,9% - 0,0%

Exploitatieresultaat -115.944 -125,2% -262.923 -607,9%

Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten -2.407 -2,6% - 0,0%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 708 0,8% - 0,0%

Som der financiële baten en lasten -1.699 -1,8% - 0,0%

Resultaat -117.643 -127,0% -262.923 -607,9%

2018 Begroting 2018

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 126.367. De ontwikkeling van het resultaat

2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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Esser Stichting te Rotterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 92.632

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 708

Daling van:
Activiteitenlasten 55.158

148.498

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten 2.407

Stijging van:
Kantoorkosten 140

Algemene kosten 671

3.218

Stijging resultaat 145.280

Het resultaat 2018 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 145.280. De ontwikkeling van het

resultaat 2018 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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Esser Stichting te Rotterdam

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 913 481

Effecten 73.954 78.276

Liquide middelen 51.046 259.531

Liquiditeitssaldo 125.913 338.288

Af: kortlopende schulden 4.311 99.041

Werkkapitaal 121.602 239.247

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 6.320 6.320

6.320 6.320

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 127.922 245.567

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 127.922 245.567

127.922 245.567

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201731 december 2018

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017

gedaald met € 117.645.

 - 8 -



Esser Stichting te Rotterdam

2.1  Bestuursverslag

Bestuur

Begroting voor het boekjaar 2019 € €

-

70.000

-70.000

1.500

-71.500

-71.500

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Rotterdam, 4 oktober 2019

Het bestuur:

Resultaat

De stichting blijft bestaan zolang er fondsen zijn om wetenschappelijke projecten te ondersteunen. Voor

2019 zijn de volgende bijdragen toegezegd:

Katja Bogomolova - hand/pols model voor Augmented reality | Hololens

Samuel Fidder - afronding proefschrift

Exploitatieresultaat

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Baten

Activiteitenlasten

De heer R.J.J. Lijdsman

De heer P.J. Warners

Het bestuur bestaat ultimo 2018 uit:

De heer S.E.R. Hovius - voorzitter
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3.  JAARREKENING



Esser Stichting te Rotterdam

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 6.320 6.320

6.320 6.320

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies 913 481

913 481

Effecten 73.954 78.276

Liquide middelen 51.046 259.531

Totaal activazijde 132.233 344.608

31 december 2018 31 december 2017
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d.d. 4 oktober 2019



Esser Stichting te Rotterdam

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 127.922 245.567

127.922     245.567     

Kortlopende schulden

Overige schulden - 96.141

Overlopende passiva 4.311 2.900

4.311 99.041

Totaal passivazijde 132.233 344.608

31 december 2018 31 december 2017
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d.d. 4 oktober 2019



Esser Stichting te Rotterdam

3.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 Begroting

 2018

2017

€ € €

Overige baten 92.632 - 43.250

Baten 92.632 - 43.250

Wetenschappelijk onderzoek 207.765 262.923 283.748

Activiteitenlasten 207.765 262.923 283.748

Bruto exploitatieresultaat -115.133 -262.923 -240.498

Kantoorkosten 140 - 79

Algemene kosten 671 - 3.519

Beheerslasten 811 - 3.598

Exploitatieresultaat -115.944 -262.923 -244.096

Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten -2.407 - 1.933

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 708 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten - - -1.847

Som der financiële baten en lasten -1.699 - 86

Resultaat -117.643 -262.923 -244.010

Resultaat -117.643 -262.923 -244.010

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -117.645 - -244.010

-117.645 - -244.010
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Esser Stichting te Rotterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Effecten

Esser Stichting, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 41128272.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van

korter dan 1 jaar.

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld

in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen

en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor

de Jaarverslaggeving van toepassing.

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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De activiteiten van Esser Stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit:

- het bevorderen van de wetenschap op het gebied van reconstructieve chirurgie.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Van Somerenweg  58 te Rotterdam.
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d.d. 4 oktober 2019



Esser Stichting te Rotterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

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

hebben.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.
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d.d. 4 oktober 2019



Esser Stichting te Rotterdam

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 6.320

Boekwaarde per 1 januari 6.320

Aanschafwaarde 6.320

Boekwaarde per 31 december 6.320

Inventaris 0 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Belastingen en premies

Overige belastingen 913 481

Overige belastingen

Te vorderen dividendbelasting 913 481

Effecten

Effecten 73.954 78.276

Liquide middelen

Rekening-courant ABN Amro 9.134 72.503

Rekening-courant ABN Amro kwartaalsparen direct 3 3

Rekening-courant ABN Amro kwartaalsparen direct 106 106

Rekening-courant ABN Amro Vermogensspaarrekening 41.803 186.919

51.046 259.531

De beurswaarde van de effecten bedraagt € 81.372.

Afschrijvingspercentages:
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d.d. 4 oktober 2019



Esser Stichting te Rotterdam

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2018 2017

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 245.567 489.577

Bestemming resultaat boekjaar -117.645 -244.010

Stand per 31 december 127.922 245.567

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden

Rekening courant schuld St. Esser Course - 96.141

2018 2017

€ €

Rekening courant schuld St. Esser Course
Stand per 1 januari 96.141 73.243

Mutaties -96.141 21.051

- 94.294

Rente rekening courant schuld - 1.847

Stand per 31 december - 96.141

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 1.926 2.900

Overige overlopende passiva 2.385 -

4.311 2.900

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Bestedingsplan 2019

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Fidder € 10.000

Onvoorzien € 10.000

Bogomolova € 50.000
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Esser Stichting te Rotterdam

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Overige baten

Overige baten 92.632 - 43.250

Activiteitenlasten

Wetenschappelijk onderzoek 207.765 262.923 283.748

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 140 - 79

Algemene kosten

Administratiekosten 305 - -

Advieskosten - - 989

Kosten betalingsverkeer (bankkosten) 366 - 284

Vrijwilligersvergoeding - - 1.499

Overige algemene kosten - - 747

671 - 3.519

Financiële baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa

behoren en van effecten

Opbrengsten van effecten 3.022 - 1.933

Kosten effectenportefeuille -157 - -

Koersresultaat effecten -5.272 - -

-2.407 - 1.933

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 708 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schuld rekening courant - - 1.847
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