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Stichting Muco & Friends
Tijberg 60
2716 LK ZOETERMEER

Nootdorp, 13 januari 2021

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Verklaring
Opdracht
Aangezien onze werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid, is deze jaarrekening
als concept-jaarrekening uitgebracht.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn bereid tot het geven van nadere
toelichting.
Hoogachtend,
De Bruijn Administratiekantoor B.V.

B.W. Schook

2. Bestuursverslag
Het bestuur van Stichting Muco & Friends biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd
is op 31 december 2020.
Algemene informatie omtrent de rechtspersoon
Rechtsvorm, inschrijving
De Stichting Muco & Friends is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
58592997, bezoekadres Tijberg 60, 2716 LK Zoetermeer.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Muco & Friends bestaat uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Leden:

De heer D. Zuiderwijk
De heer E.B. de Vries
Mevrouw J.M. Zuiderwijk-Emons
Mevrouw K. Sahassanondha - Schamper
Mevrouw J.M. van Strij de Regt

Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel: Het (doen) inzamelen van geld voor de ondersteuning van wetenschappelijk
onderzoek naar Cystic Fibrosis en het organiseren van publieksacties om Cystic Fibrosis onder de aandacht van
het grote publiek te brengen, al dan niet in samenwerking met de stichting Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting, statutair gevestigd te Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41188408, alsmede
alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door verkoop van een mascotte (een knuffelaap) en eventueel,
andere kindvriendelijke producten, alsmede het bekostigen van publieksacties en alle andere wettelijke
middelen.

Beloning bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bespreking van de gang van zaken gedurende het boekjaar
De werkzaamheden van 2020 waren gericht op het volgende:
- In en verkoop van de officiële mascotte “Muco”
- Het werven van sponsors
- Inkoop van goederen zoals speelgoed en promotieartikelen, om deze te verkopen op markten, braderieën en
evenementen.
- Collecteren op evenementen.
- Voorlichting geven met betrekking op Cystic Fibrosis op bijvoorbeeld scholen, evenementen enz.
- Het “verkoop” netwerk trachten te vergroten.

Om onze doelstellingen te realiseren, benaderen we scholen, instellingen en sportscholen om te kijken of het
mogelijk is een actie te doen voor Stichting Muco & Friends. Ook gaan we met diverse artiesten mee met
optredens, waar zij aandacht vragen voor Cystic Fibrosis en waar wij dan ook de apen mogen verkopen. In
2020 zijn veel evenementen niet doorgegaan als gevolg van het coronavirus. In 2021 verwachten wij meer
acties en evenementen.

Goedkeuring jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening over 2020 op 13 januari 2021 goedgekeurd.

2. JAARREKENING

Stichting Muco & Friends

2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en
handelsgoederen

36.042

50.450
36.042

50.450

Liquide middelen

36.894

40.425

Totaal activazijde

72.936

90.875
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Overige reserves

31 december 2020
€
€

58.786

31 december 2019
€
€

54.125
58.786

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

13.400
750

54.125

36.000
750
14.150

36.750

72.936

90.875
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020

€
Baten
Verkopen knuffelapen en donaties
Inkopen knuffelapen

2020
€

26.950
-16.519

€

144.699
-24.316
10.431

Lasten
Donaties
Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

2019
€

2.400
1.049
756

120.383

109.970
1.755
697
5.635

113.941

4.796

6.442

-135

-168

4.661

6.274
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
Voor de opstelling van de jaarrekening is de Richtlijn voor de Fondsenwervende instellingen (RJ 650) gevolgd.
Hierbij wordt echter opgemerkt dat in de staat van baten en lasten gezien de aard van de werkzaamheden van
de stichting geen begrotingscijfers zijn opgenomen. Daarnaast is gezien de beperkte kasstromen afgezien van
een kasstroomoverzicht.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij
een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Voorraden
Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en
bijkomende kosten.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming.
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Donaties worden direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht zodra het bestuur de toekenning
schriftelijk aan de subsidieontvanger heeft medegedeeld.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

Gereed product en handelsgoederen
Voorraad knuffelapen

Liquide middelen
ING Bank N.V.
Kas

31-12-2020
€

31-12-2019
€

36.042

50.450

36.597
297
36.894

40.128
297
40.425
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2020
€

2019
€

54.125
4.661
58.786

44.813
9.312
54.125

31-12-2020
€

31-12-2019
€

13.400

36.000

750

750

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden
Donaties Universiteit van Utrecht

Overlopende passiva
Accountants- en administratiekosten
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Omzet verkoop knuffelapen en donaties
Donatie Stichting Zeldzame Ziekten Fonds
Inkopen knuffelapen

Overige bedrijfskosten
Donaties
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Donaties
Bijdrage Universiteit Utrecht ten behoeve van onderzoek Cystic Fibrosis

2020
€

2019
€

26.950
26.950
-16.519
10.431

70.729
73.970
144.699
-24.316
120.383

2.400
1.049
1.430
756
5.635

109.970
1.755
1.519
697
113.941

2.400

109.970

De bijdragen aan de Universiteit van Utrecht zijn ten behoeve van twee onderzoeken die worden uitgevoerd.
Het eerste onderzoek betreft “Helpende handen om CF te genezen” onder leiding van Prof. Ineke Braakman
en het tweede onderzoek betreft "het ontwikkelen van nieuwe technologieën om CF en de behandeling
daarvan in stamcellen van patiënten te bestuderen" onder leiding van Prof. Jeffrey Beekman.

Verkoopkosten
Kilometervergoeding
Overige verkoopkosten

Kantoorkosten
Portokosten

Algemene kosten
Accountants- en administratiekosten

656
393
1.049

683
1.072
1.755

1.430

1.519

756

697
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

135

168

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Kosten schuld aan kredietinstellingen

Zoetermeer, 13 januari 2021
Stichting Muco & Friends

Het bestuur
Voorzitter:
De heer D. Zuiderwijk

Secretaris:
De heer E.B. de Vries

Lid:
Mevrouw K. Sahassanondha - Schamper

Lid:
Mevrouw J.M. van Strij de Regt

Penningmeester:
Mevrouw J.M. Zuiderwijk-Emons
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