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1098 XH Amsterdam 

Bloemendaal, 27 juli 2018 

Geachte directie, 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Hugo de Vries te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de 
winst-en-verliesrekening over 2014 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Hugo de Vries 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Bloemendaal, 27 juli 2018 

Van Noort Gassler & Co 

namens deze, 

~ 
R. van Dijck MSc RA 
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 

ACTIVA 
(na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2014 31-12-2013 

EUR EUR 

Vaste activa 
Financiële vaste activa 1.365.711 1.293.332 

1.365.711 1.293.332 

Vlottende activa 
Vorderingen 3.255 1.824 
Liquide middelen 47.821 51.146 

51.076 52.970 

Totaal 1.416.787 1.346.302 

PASSIVA 
(na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2014 31-12-2013 

EUR EUR 

Eigen vermogen 
Aandelenkapitaal 1.412.812 1.338.260 

1.412.812 1.338.260 

Kortlopende schulden 3.975 8.042 

Totaal 1.416.787 1.346.302 
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3 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 

2014 2013 
EUR EUR 

Overige bedrijfskosten 26.358 25.011 

Som der kosten 26.358 25.011 

Bedrijfsresultaat -26.358 -25.011 

Financiële baten en lasten 100.910 135.706 

Resultaat voor belastingen 74.552 110.695 

Resultaat na belastingen 74.552 110.695 

Samenstellingsverklaring afgegeven 7 JJ~ I VAN NOORT GASSLER & CO 
Audit, Accounling, Tax 
The Netherlands 





Stichting Hugo de Vries, te Amsterdam 

oog voet ondernemen 

4 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 
1. De activiteiten van Stichting Hugo de Vries, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan 
voornamelijk uit: 

de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en studies op botanisch gebied in de ruimste zin van 
het woord. 

2. De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

1. het subsidiëren van publicaties op botanisch gebied; 
2. zonodig en zo mogelijk het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift; 
3. het geven van subsidie voor aankoop van wetenschappelijke werken en instrumenten; 
4. het subsidiëren van studiereizen. 

3. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de Stichting of aan hen 
die deel uitmaken van de organen van de Stichting. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam. 
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5 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemene bepalingen van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Financiële vaste activa 
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 
actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de 
beurswaarde. Andere dan beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 
of lagere actuele (reële) waarde. Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde 
effecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op 
actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen 

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. 
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6 TOELICHTING OP BALANS 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Effecten 

Totaal 

31-12-2014 
EUR 

1.365.711 

1.365.711 

31-12-2013 
EUR 

1.293.332 

1.293.332 

VORDERINGEN 
31-12-2014 

EUR 

31-12-2013 
EUR 

Belastingvorderingen 
Overige belastingvorderingen 

Totaal 

3.255 1.824 

3.255 1.824 

LIQUIDE MIDDELEN 

Banktegoeden 

Totaal 

31-12-2014 
EUR 

47.821 

31-12-2013 
EUR 

51.146 

47.821 51.146 
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EIGEN VERMOGEN 

Stichtingskapitaal 

Totaal 

31-12-2014 
EUR 

1.412.812 

31-12-2013 
EUR 

1.338.260 

1.412.812 1.338.260 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar weer: 

Stichtingskapitaal Totaal 
EUR EUR 

Stand 1 januari 2014 

Mutaties 2014 
Resultaat boekjaar 

1.338.260 1.338.260 

74.552 

74.552 

74.552 

74.552 

Stand 31 december 2014 1.412.812 1.412.812 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Overlopende passiva 

Totaal 

31-12-2014 
EUR 

3.975 

31-12-2013 
EUR 

8.042 

3.975 8.042 
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8 OVERIGE TOELICHTINGEN 

ONDERTEKENING 
Amsterdam, 27 juli 2018 

Naam 

H. Hooghiemstra 

S.B.J. Menken 

-F:++.-+!ttt, ,, rred re, 

J.G.B. Oostermeijer 
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9 OVERIGE GEGEVENS 

RESULTAATBESTEMMING 

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 
In artikel 3.3 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de 
resultaatbestemming: 

van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen 
die deel uitmaken van de organen van de stichting. 

Resultaatbestemming 
De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 vastgesteld 
conform het daartoe gedane voorstel. 

Voorstel resultaatbestemming 
De directie stelt aan de algemene vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2014 ten bedrage 
van EUR 74.552 geheel ten gunste van naar het kapitaal over te brengen. 
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