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Aan de directie van
Stichting Human Genome Foundation
Cederlaan 4
4493 CW Kamperland
Referentie: 6085351
Geachte directie,
Hierbij brengen wij verslag uit van de door ons verrichte werkzaamheden over het boekjaar 2021 met
betrekking tot uw besloten vennootschap.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Human Genome Foundation te Utrecht 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 Human Genome Foundation.
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.
Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting Human Genome Foundation
met als doel Stichting Human Genome Foundation in staat te stellen te voldoen aan de plicht de
jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van
Stichting Human Genome Foundation en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door
anderen.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar https://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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RESULTAAT
2020

2021
%

€
Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet

€

Verschil
%

€

500

-

2.066
7.732

100,0
374,3

-2.066
-7.232

Bruto-omzetresultaat

-500

-

-5.666

-274,3

5.166

Som der bedrijfsopbrengsten

-500

-

-5.666

-274,3

5.166

682

-

5.991

289,9

-5.309

-1.182

-

-11.657

-564,2

10.475

-161

-

-155

-7,5

-6

-1.343

-

-11.812

-571,7

10.469

-

-

-

-

-

-1.343

-

-11.812

-571,7

10.469

Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat
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FINANCIËLE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:
Ondernemingsvermogen

31-12-2021

31-12-2020

€

€

-7.113

-5.770

222
-

1.171
79

222

1.250

7.335

7.020

-7.113

-5.770

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,
Waalre, 30-06-2022
HLB WVDB Adviseurs & Accountants B.V.

R.D.J.W. de Bie
Accountant Administratieconsulent
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
31 december 2021
€

31 december 2020

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

(2)

222

1.171

-

79

222

1.250

31 december 2021
€

31 december 2020

€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

(3)

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

(4)

Samenstellingsverklaring afgegeven

-7.113

-5.770

15

-

362

62

6.958

6.958
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7.335

7.020

222

1.250
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021
2021
€

NETTO-OMZET
Inkoopwaarde van de omzet

(5)
(6)

2020
€

€

500

€

2.066
7.732

BRUTO-OMZETRESULTAAT

-500

-5.666

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

-500

-5.666

682

5.991

-1.182

-11.657

-161

-155

RESULTAAT
Belastingen

-1.343
-

-11.812
-

RESULTAAT

-1.343

-11.812

Overige bedrijfskosten

(7)

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

Samenstellingsverklaring afgegeven

(8)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VAN DE JAARREKENING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Human Genome Foundation, statutair gevestigd te Utrecht, en haar
groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
Het creëren van draagvlak en bewustzijn over het zelfbeschikkingsrecht over genetisch DNA, het zorgen
voor ultieme zelfbeschikking voor iedere persoon op aarde over diens genetische DNA, het
bewerkstelligen dat het voornoemde zelfbeschikkingsrecht nationaal en internationaal erkend wordt
door overheden en regulerende organen van de Verenigde Naties.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming.
Vestigingsadres en rechtsvorm
Stichting Human Genome Foundation (geregistreerd onder KvK-nummer 68944098) is feitelijk
gevestigd op Cederlaan 4 te Kamperland.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Human Genome Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Activa en verplichtingen 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De cijfers van 2020 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk
te maken. Omvangrijke wijzigingen zijn in de toelichting uiteen gezet.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van korter dan 1
jaar.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar met inachtneming van de hieronder vermelde
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen, voorzover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar kunnen in acht worden genomen
indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Financiële baten en lasten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

222

1.171

31-12-2021

31-12-2020

€

€

2. Liquide middelen
Rabobank

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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Passiva

3. Eigen vermogen
2021

2020

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

-5.770
-1.343

6.042
-11.812

Stand per 31 december

-7.113

-5.770

4. Kortlopende schulden
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Schulden aan kredietinstellingen
Rabobank

15

-

362

62

6.958

6.958

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Schuld aan I Gen

2021

2020

€

€

Schuld aan I Gen
Stand per 1 januari
Mutaties

6.958
-

6.608
350

Stand per 31 december

6.958

6.958

Over de schuld wordt geen rente berekend.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021
2021

2020

€

€

5. Netto-omzet
Omzet

-

2.066

500

7.732

6. Inkoopwaarde van de omzet
Inkoop derden
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

7. Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

683
-1

884
4.996
111

682

5.991

66
617

99
785

683

884

-

4.996

-1

58
53

-1

111

Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Telefoon

Verkoopkosten
Sponsoring
Algemene kosten
Boetes belastingdienst
Overige algemene kosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2021

2020

€

€

8. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-161

-155

161

155

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en bankkosten
Ondertekening van de jaarrekening

Kamperland, 28 juni 2022

S.E. Baars

Samenstellingsverklaring afgegeven

M.A.J.C. de Bie
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Kantoor
Waalre
Eindhovenseweg 126
Postbus 120
5580 AC Waalre
T +31 (0)40 221 58 05

Kantoor
Tilburg - Waalwijk
Professor Asserweg 8
Postbus 460
5140 AL Waalwijk
T +31 (0)416 330 505

Kantoor
Den Bosch - Schijndel
Nieuwe Eerdsebaan 14
Postbus 33
5480 AA Schijndel
T +31 (0)73 547 49 47

Kantoor
Dongen
Lage Ham 10
Postbus 250
5100 AG Dongen
T +31 (0)162 322 000

Kantoor
Rosmalen
Burgemeester Burgerslaan 42
Postbus 402
5240 AK Rosmalen
T +31 (0)73 528 77 77

Kantoor
Veghel - Uden - Gemert
Dommel 57
Postbus 92
5420 AB Gemert
T +31 (0)492 361 248

Kantoor Valkenburg Heerlen - Maastricht
Berkelplein 218
Antwoordnummer 1101
6200 VB Maastricht
T +31 (0)43 880 04 00

info@hlb-wvdb.nl
www.hlb-wvdb.nl

HLB Witlox Van den Boomen is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

