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Ted Hart
3 juli 2019

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 49.983 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -22.925, samengesteld.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting NIPED Research te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten lasten
over 2018 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting NIPED Research. 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.
Nieuwe Steen 37
1625 HV Hoorn

Postbus 58
1620 AB Hoorn

Tel. 0229 799 800
KvK 37110104

info@kaaphoorn.net
www.kaaphoorn.net

IBAN NL05 RABO 0344 2264 84
BTW NL8127.05.567.B.01

Op alle door Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V. verleende diensten zijn uitsluitend onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
3

ALGEMEEN

3.1

Bestuur

Gedurende het verslagjaar werd het bestuur gevoerd door:
- R.J. Vles (Datum in functie 01-10-2013, Voorzitter, alleen/zelfstandig bevoegd)
- R.P. Rappange (Datum in functie 11-12-2014, Gezamenlijk bevoegd)
- G.H. Blijham (Datum in functie 26-06-2017, Gezamenlijk bevoegd)
De heer C.K. van Kalken heeft een beperke volmacht.
3.2

Oprichting stichting

Bij notariële akte is op 5 juli 2012 opgericht de stichting Stichting NIPED Research. Op 2 januari 2013 zijn de
statuten gewijzigd.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
-4-

4

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2017

31-12-2018
€

€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

-30.056

-7.131

Liquide middelen

49.983

37.036

Af: kortlopende schulden

80.039

44.167

-30.056

-7.131

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Werkkapitaal
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.

Drs. S.B.P.T. van Kleef
Registeraccountant

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Rapportage 2018 Stichting NIPED Research

Binnen de gezondheidszorg komt er steeds meer aandacht voor
preventie, vroegdiagnostiek en eHealth / zelfmanagement. Het focus
ligt evenwel nog steeds op de (reactieve) ziekenzorg ligt.
Het landelijke NIPED initiatief voor een structurele eHealth aanpak
voor preventie en vroegdiagnostiek groeit gestaag. Naast de
toepassing in de werkgeversmarkt hebben gezondheidsfondsen, artsen
organisaties, verzekeraars sinds 2018 de krachten gebundeld om van
het online Health Dashboard van NIPED een landelijke
basisvoorziening te maken die kosteloos is voor alle burgers. Hiertoe
wordt samengewerkt in de Health Deal “Persoonlijke Preventie
middels eHealth”. https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatiefondernemen/research-development/health-deals/overzicht-healthdeals/persoonlijke-preventie-e-health
In de Health Deal wordt met de ministeries van VWS en EZ
samengewerkt om de knelpunten voor landelijke openstelling van
eHealth platform op te lossen. wegwerken. Doel is dat in 2021 1,7
miljoen Nederlanders (10% van de bevolking) een eHealth account
hebben. De teller van het aantal deelnemers in de NIPED database
staat thans op 350.000. In maart 2018 is de Health Deal door 14
partijen waaronder de beide ministeries ondertekend.
De Stichting NIPED Research ondersteunt deze kansrijke
ontwikkeling door het onderzoek met de Big Data die door de inzet
van het e-Health platform worden gegenereerd (mede) te financeren.
In 2018 heeft het bestuur van de Stichting de strategische keuze
gemaakt om de versnipperde inzet van de data in verschillende losse
wetenschappelijke onderzoeken te gaan afbouwen. Door de inzet van
moderne Big Data analyse technieken kan het wetenschappelijk
onderzoek met de waardevolle NIPED data naar verwachting een
versnelling en verbreding krijgen. Daarnaast geven de NIPED een
actueel inzicht in de gezondheid van ons land, zonder dat hier

grootschalig, duur epidemiologisch onderzoek separaat voor hoeft te
worden opgezet. Er is in 2018 een gezondheidsdashboard ontwikkeld.
Vanuit de overheid en de verzekeraars is veel belangstelling voor deze
gezondheidsinformatie over Nederland en Nederlanders.
Er is een beleidsplan opgesteld waarvoor in de periode 2019-2023 een
bedrag in de orde van €1,5 Mio nodig om het plan tot uitvoering te
brengen. De Stichting heeft in 2018 de lopende projecten op het
gebied van nierziektenpreventie (CDK) en integrale risicoprofilering
cf de planning ondersteund. Er wordt niet meer actief gewerkt aan de
acquisite van nieuwe projecten. Vanaf eind 2018 zet de Stichting zich
actief in voor de financiering van het genoemde NIPED Big Data plan
(www.niped.org). Het is de verwachting dat in 2019 de financiering
voor de eerste projecten langs deze nieuwe lijn zal worden
gerealiseerd.
In de afgelopen periode is er veel tijd in gestopt om de database
infrastructuur zodanig te professionaliseren dat deze toegankelijk
wordt voor (wetenschappelijke) vraagstellingen en professionele data
mining. Een rijke database voor wetenschappelijk onderzoek,
waarvan het enorme potentieel nog onvoldoende (feitelijk niet) wordt
benut. In 2016 is besloten vanwege “de slager & eigen vlees”
discussie de eigen research activiteiten binnen de Stichting af te
bouwen. Vanaf 1 januari 2017 stond er geen eigen wetenschappelijke
staf meer op de pay-roll, van de Stichting waardoor de vaste kosten tot
een minimum zijn gereduceerd. De kosten voor de wetenschappelijk
medewerker zijn overgenomen door de BV. De Stichting is aldus het
kanaal geworden waarlangs Big Data verkregen door de toepassing
van het NIPED Health platform voor preventie beschikbaar worden
gesteld aan wetenschappelijke partners.

Financieel
De Stichting NIPED Research is de ontvanger van de grants of het
gedeelte daarvan bestemd voor NIPED. Projectwerkzaamheden
worden door NIPED BV uitgevoerd en aan de Stichting gefactureerd.
De Stichting loopt hierdoor niet het financiële risico. Door de vaste
kosten reductie, en het Nierziekten project is 2018 een overgangsjaar
voor de Stichting geweest. Het feit Nierziektenproject heeft eind 2018
de eerste fase, weliswaar met vertraging, afgerond. De 2e tranche
(159K) voor dit project is begin 2019 ontvangen. Het negatieve eigen
vermogen is nog niet weggewerkt. De jaarrekening van 2017 is op de
december vergadering in 2018 door het bestuur vastgesteld en
gepubliceerd op de website www.niped.org.

Dr. CK. Van Kalken

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
31 december 2018

31 december 2017

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

49.983

37.036

49.983

37.036

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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31 december 2018

31 december 2017

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(2)

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

-30.056
-

-46.704
39.573
-30.056

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

-7.131

(3)

46.790

14.370

27.367
3.881
2.001

27.367
429
2.001
80.039

44.167

49.983

37.036

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Baten
Overige baten

(4)

47.509

20.052

(5)

2.910
67.267

80.834

70.177

80.834

-22.668
-257

-60.782
-348

-22.925

-61.130

16.648
-39.573

14.345
-75.475

-22.925

-61.130

Lasten
Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten
Overige bedrijfslasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Saldo

(6)

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting NIPED Research, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit
samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten.
Het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een duurzame gezondheidszorg door het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek naar en de toepassing van e-Health ten behoeve van preventie, vroegdiagnostiek en de
behandeling van (chronische) ziekten.

Vestigingsadres
Stichting NIPED Research (geregistreerd onder KvK-nummer 55653545) is feitelijk gevestigd op Courbetstraat
34H te Amsterdam.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisatiezonder-winststreven (RJ 640).
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten 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.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de
kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€

€

1. Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Triodos Bank N.V., zakenrekening

49.183
800

36.134
902

49.983

37.036

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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PASSIVA
2. Eigen vermogen
2018

2017

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

-46.704
16.648

-61.049
14.345

Stand per 31 december

-30.056

-46.704

Algemene reserve

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Bestemmingsreserves
Project Nierziekten

-

39.573

2018

2017

€

€

39.573
-39.573

115.048
-75.475

-

39.573

Project Nierziekten
Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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3. Kortlopende schulden
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Crediteuren
Crediteuren

46.790

14.370

27.367

27.367

3.881
2.001

429
2.001

5.882

2.430

3.491
390

39
390

3.881

429

2.001

2.001

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

Overige schulden
NIPED Prevention B.V., rekening-courant
C.K. van Kalken, rekening-courant

Overlopende passiva
Accountantskosten

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

4. Overige baten
Project Nivel
Project Nierziekten

47.509
-

15.180
4.872

47.509

20.052

2.910

-

58.070
6.826
52
2.319

77.776
39
1.512
1.507

67.267

80.834

58.070

2.301
75.475

58.070

77.776

6.826
-

39

6.826

39

55
-3

500
1.012
-

52

1.512

2.318
1

1.689
-182

2.319

1.507

Pensioenlasten
Pensioenlasten
5. Overige bedrijfslasten
Projectkosten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

Projectkosten
Hosting
Overige projectkosten

Kantoorlasten
Automatiseringslasten
Overige kantoorlasten

Verkooplasten
Reklame- en advertentielasten
Reis- en verblijflasten
Overige verkooplasten

Algemene lasten
Accountantslasten
Overige algemene lasten

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Financiële baten en lasten
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

6. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente- en bankkosten

257

348

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 3 juli 2019

R.J. Vles

G.H. Blijham

R.P. Rappange
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