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BESTUURSVERSLAG
Doelstelling van de stichting
De Dr. F.P. Fischer-Stichting te Utrecht heeft ten doel het bevorderen van de oogheelkunde in de ruimste zin
zin en het bijeenbrengen van fondsen daartoe.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het verlenen van geldelijke bijdragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en
opleiding op het terrein van de oogheelkunde;
- het openstellen van haar wetenschappelijke collectie, en
- alle andere wettige middelen, die bevorderlijk voor het doel kunnen zijn.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Bestuur in 2014
De samenstelling van het bestuur in 2014 is als volgt:
Mr. H.J. Rietberg
J.B. Bel RA
Drs. J.W. Van Oostrum RA
Prof. Dr. S.M. Imhof
Dr. K. Mansour
Mevr. Dr. N. Klaassen - Broekema

Woerden
Voorzitter
Soest
Vice-voorzitter
Leersum
Secr./Penn.m.
Bussum
Drachten
Koog aan de Zaan

Bestuursvergaderingen
Het Dagelijks Bestuur heeft in het boekjaar vier keer vergaderd en het Algemene Bestuur
twee keer. In deze vergaderingen is het algemene beleid besproken en zijn de lopende projecten en de
projectaanvragen behandeld. Toekenning van enkele projecten heeft plaatsgevonden.
Tevens heeft overleg met de bankier plaatsgevonden over het gevoerde en te voeren beleggingingsbeleid van de Stichting.
De wetenschappelijke staf van de afdeling Oogheelkunde van het UMCU heeft, mede op initiatief
van de Vrienden van het UMCU, een presentatie over de voortgang van diverse, door de Stichting
gefinancierde projecten voor het Dagelijks Bestuur verzorgd.
Vaststelling statutaire jaarrekening
Het bestuur heeft de statutaire jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 9 november 2015.
Deze vaststelling strekt tot décharge van de penningmeester/secretaris.
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Jaarverslag
Het boekjaar 2014 sluit met een resultaat van € 379.550, tegenover een resultaat in 2013 van
€ 309.501. Deze verbetering van het resultaat in 2014 met € 70.049 is grotendeels het gevolg
van gunstiger koersresultaten in de beleggingsportefeuille ten opzichte van 2013 van € 59.041
en van lagere lasten inzake doelstelling ten opzichte van 2013 van € 12.297.
In de overige resultaatposten deden zich geen belangrijke wijzigingen voor.
Als gevolg van het positieve resultaat over 2014 is de Algemene Reserve gestegen tot € 6.110.869.
De Bestemmingsreserve is in 2014 niet gewijzigd en is € 397.032.
Het totale Eigen Vermogen bedraagt ultimo 2014 € 6.507.902 en ultimo 2013 € 6.125.539.
Dit is een verbetering in 2014 met 6%.
Het Eigen Vermogen van de Stichting en de nog niet uitgekeerde toezeggingen van de projecten zijn
nagenoeg geheel vastgelegd in Financiële Vaste Activa.
De verwachting voor 2015 is qua kosten gebaseerd op een bestendige gedragslijn met betrekking tot
het toekennen van projecten en andere aan de doelstelling van de Stichting gerelateerde kosten.
Het uiteindelijke resultaat zal wederom in belangrijke mate worden bepaald door het resultaat op de
financiële vaste activa. De doelstelling is in principe een resultaat van nihil te behalen hetgeen inhoudt
dat het vermogen van de Stichting intact blijft en zodoende de doelstelling kan worden gecontinueerd.
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BALANS PER 31 DECEMBER

Activa

Museum collectie

Financiële vaste activa (1)

Vorderingen op korte termijn (2)

Liquide middelen (3)

Totaal

6

2014

2013

______________________

______________________

€

€
p.m.

p.m.

7.356.634

7.011.716

0

4.165

10.577

1.714

_______________________

_______________________

7.367.211

7.017.595

======================

======================
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BALANS PER 31 DECEMBER

Passiva

2014

2013

______________________

______________________

€

€

Eigen Vermogen (4)
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve

Voorzieningen (5)

Projecten (6)

Schulden op korte termijn (7)

Totaal

7

6.110.869
397.032

5.728.507
397.032

_______________________

_______________________

6.507.902

6.125.539

18.644

20.913

804.034

841.199

36.631

29.944

_______________________

_______________________

7.367.211

7.017.595

======================

======================
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WINST-en VERLIESREKENING

2014

2013

______________________

______________________

€

€

662.496

603.452

______________________

______________________

Baten (8)
Opbrengst financiële vaste activa
Totaal baten

662.496

603.452

-------------------------------------

-------------------------------------

241.267

253.564

Lasten (9)
Projecten
Kosten Conservatie oogheelkundige
verzameling
Lasten inzake doelstelling

Algemene kosten
Diverse lasten
Lasten inzake organisatie

Totaal lasten

Resultaat

8

18.000

18.000

______________________

______________________

259.267

271.564

-------------------------------------

-------------------------------------

14.805

19.527

8.875

2.860

______________________

______________________

23.679

22.387

-------------------------------------

-------------------------------------

______________________

______________________

282.946

293.951

-------------------------------------

-------------------------------------

______________________

______________________

379.550

309.501

=====================

=====================
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Grondslagen voor waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 20 februari 2015.

Stelselwijziging
De Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) heeft bepaald dat de waardering van de voorziening voor de
pensioenregeling die in eigen beheer wordt gehouden, niet langer met toepassing van geschatte fiscale
grondslagen mag plaatsvinden: in plaats daarvan dient de waardering plaats te vinden op basis van een
algemeen aanvaardbare actuariële waarderingsmethodiek.
De wijziging is van kracht voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014. Als gevolg van de
wijziging heeft op 1 januari 2014 een vrijval van de pensioenvoorziening in eigen beheer plaatsgevonden ad
€ 2.812. Dit bedrag is verwerkt via het eigenvermogen per begin van het boekjaar, zonder aanpassing van
de vergelijkende cijfers conform de door RJ aangegeven vrijstelling dienaangaande.
Voor ee toelichting op de aangepaste waarderingsgrondslag en uitgangspunten vooor de pensioenregeling
in eigen beheer verwijzen wij naar de grondslagen van de toelichting op de pensioenen.

Vaste activa
De museumcollectie die per 1 januari 1999 door het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders aan de
Dr. F.P. Fischer-Stichting werd geschonken, is in de balans voor P.M. opgenomen.
De museumcollectie is niet verzekerd.

Effecten, effectenrekening en spaarrekeningen
Met de ABN Amrobank is een vermogensbeheer overeenkomst afgesloten. Door de Stichting is met
vermogensbeheerder een matig risico profiel afgesproken en op basis hiervan worden de ter beschikking
gestelde middelen beheerd. De keuze tussen effecten (aandelen, obligaties, alternatieven), effectenrekening
en spaarrekening wordt bepaald door het beleid van de vermogensbeheerder en de geplande
liquiditeitsbehoefte.
De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde en de spaarrekeningen en effectenrekening tegen
nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
De bankrekening in rekening courant, voor het dagelijkse geldverkeer is hier opgenomen en is gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen noodzakelijk om de desbetreffende verplichtingen
en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
De pensioenregeleing van het personeel wordt in eigen beheer gehouden. De voorziening omvat de
actuarieel berekende waarde van de onvoorwaardelijke opgebouwde pensioenaanspraken resp.
onvoorwaardelijke indexaties met als actuariële veronderstellingen: overlevingstafels GBM/GBV 2008-2013
met inachtneming van leeftijdsterugstellingen (-1), een rekenrente van 1% en een kostenopslag van 3%.

Schulden
Toezegging inzake projecten en overige schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Grondslagen voor resultatenbepaling
Algemeen
Toezeggingen inzake projecten komen ten lasten van het jaar waarin daartoe is besloten. Het resultaat
wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit financiële vaste activa, projectkosten en overige
kosten anderzijds.
De jaarrekening is opgesteld volgens het baten- en lastenstelsel.

Baten
Baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarin deze zijn gerealiseerd. Effecten worden, zoals reeds
vermeld in de grondslagen van waardering opgenomen tegen marktwaarde.

Lasten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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OVERIGE GEGEVENS
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen van bijzondere aard voorgedaan.

Resultaat verdeling
€

Het batig saldo over het boekjaar bedraagt

379.550
======================

Dit batig saldo wordt op basis van de afspraken over de bestemmingsreserve
als volgt verdeeld:
Ten gunste van Algemene reserve
Ten laste van Bestemmingsreserve

379.550
0
______________________

Resultaat boekjaar

379.550
======================
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