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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Bestuursverslag bij jaarrekening 2019

De Stichting STIVORO voor een rookvrije toekomst te Den Haag is opgericht d.d. 24 september 1974 en heeft als

doelstelling de bevordering van de volksgezondheid door het structureel terugdringen van het roken in de

maatschappij en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting zal het hiervoor omschreven doel trachten te verwezenlijken door het financieren van projecten van

"Stichting Alliantie Nederland Rookvrij" (sinds 20 maart 2020 "Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij") , die 

vanwege hun aard of inhoud niet (of niet geheel) door die stichting gefinancierd kunnen worden, maar wel bijdragen

aan een Rookvrij Nederland.

De Alliantie Nederland Rookvrij is sinds 2014 actief op het gebied van tabaksontmoediging en heeft de centrale 

rol dit Stivoro had op het gebied van beleidsbeïnvloeding op zich genomen, waarbij de Alliantie Nederland 

Rookvrij zich richt op het tot stand brengen van een Rookvrije Generatie.

Het bestuur van de Stichting STIVORO heeft op de laatste bestuursvergadering van 2017 besloten om de stichting 

STIVORO voor een een rookvrije toekomst niet op te heffen zoals eerder wel in het beleidsplan 2013-2017 was

opgenomen. In 2017 ontving Stivoro het bericht van een nieuw legaat.. Bij opheffing van de stichting zou het 

juridisch onmogelijk zijn een andere stichting aan te wijzen als rechtsopvolger.  Nieuw legaten zouden dan 

verloren gaan voor tabaksontmoediging.

In 2017 heeft het bestuur van Stichting Alliantie Nederland Rookvrij zicht bereid getoond om daarbij een rol op zich

te nemen, wat heeft geleid tot het overdragen van de Stichting en de bijbehorende rechten op de producten en de 

bescherming van de naam Stivoro aan de bestuurleden van Stichting Alliantie Nederland Rookvrij.

Belangrijke (bestuurlijke) activiteiten in 2019

- het uitvoering geven aan de wijziging van de statuten en rechtsopvolging Kamer van Koophandel en ABN AMRO bank

- Onderhouden van de website

- Doorvoeren bestuurswisselling

- Duidelijkheid brengen in het pensioenregelement

Samenstelling bestuur

Naam Functie

Datum 

in  

dienst

Datum uit 

dienst

De heer F. Italianer Voorzitter 01-07-2019

De heer M.R. Rutgers Penningmeester 01-07-2019

De heer J.A. van de Gronden Secretaris 01-07-2019

De heer G.J.P. van Otterloo voorzitter 21-10-2013 01-07-2019
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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Jaarrekening 2019

 

 

 

Pagina 3



Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Balans per 31 december 2019
 (voor resultaatsbestemming)

     

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 832  41.167  

 832  41.167

Liquide middelen

Rekening courant bank 82.556  45.595  

 82.556  45.595

  83.388  86.762

PASSIVA

Kapitaal

Algemene reserve 66.604 83.427

Kortlopende schulden

Rekening courant schuld 2.221   0  

Overlopende passiva 14.563  3.335  

 16.784  3.335

  83.388  86.762

31 dec 201831 dec 2019
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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Resultatenrekening over 2019
 

 

 

Overige opbrengsten  737  39.450

Totaal opbrengsten  737  39.450

Bestuurskosten 0  18.272  

Exploitatiekosten 12.063  43.227  

Kantoorkosten 480  1.740  

Algemene kosten 5.049  7.970  

Totaal kosten  17.592  71.209

Bedrijfsresultaat  -16.855  -31.759

Financiële baten & lasten 32  1.466

    

Resultaat voor belastingen  -16.823  -30.293

    

    

2019 2018
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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De stichting is statutair opgericht op 24 december 1974. De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de

volksgezondheid door het structureel terugdringen van roken in de maatschappij. De stichting statutair, gevestigd te

Den Haag, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 4120698.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad van de jaarverslaggeving.

De waardering van 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 de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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 genomenindien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

Schattingen

Om de grondslagen van regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig

dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 

het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningsposten.
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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 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-courant schulden 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, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met

agio of disagio onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord

als bate. Verkrijgingen met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Toelichting op de balans per 31 december 2019

 
31 dec 2019 31 dec 2018

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   

Vooruitbetaalde kosten 832 250

Te onvangen legaat 0 39.450

Te vorderen rente 0 1.467

832 41.167

Liquide middelen

Rekening courant bank   

ABN AMRO Bestuurrekening 32.380 1.602

ABN AMRO Direct Sparen 50.176 43.992

82.556 45.594

De liquide staan geheel ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

De mutatie van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven:

Balans per 1 januari 83.427 113.720

Resultaat bestemming -16.823 -30.293

Balans per 31 december 66.604 83.427

De algemene reserve betreft de vrij besteedbare reserve.

Kortlopende schulden
31 dec 2019 31 dec 2018

Rekening courant schuld

Stichting Alliantie Nederland Rookvrij 2.221 0

Overlopende passiva

Administratie - /accountantskosten 2.500 3.335

Erfbelasting 12.063 0

14.563 3.335

In 2017 is Stivoro (onder benificiaire aanvaarding) een legaat in het vooruitzicht gesteld. Het legaat bedraagt € 40.211,

waarvan € 39.450 is ontvangen in 2018 en er heeft een nabetaling plaatsgevonden van € 787 in 2019. 

De ANBI status van de de stichitng was in 2017 ingetrokken en hierdoor is erfbelasting verschuldigd. Het vorige bestuur

van Stivoro heeft bezwaar aangetekend tegen de intrekking van de ANBI status en ging er vanuit dat aan dit bezwaar

tegemoet zou worden gekomen. Derhalve is in  de jaarrekening over 2018 geen verplichting voor erfbelasting opgenomen.

Het bewaarschrift is echter afgewezen en de stichting is de erfbelasting verschuldigd.
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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In de jaarrekening over 2018 is de volgende tekst opgenomen

Verplichtingen voortvloeiend uit pensioencontract ASR

De pensioenen van het voormalig personeel van STIVORO zijn verzekerd bij ASR Verzekeringen N.V. De ex-werknemers

kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun pensioenaanspraken over te dragen aan de pensioenuitvoerder

van een nieuwe werkgever.

De waardeoverdracht wordt volgens een wettelijk bepaalde rekenmethode berekend. Uitkomst van deze berekeningen

kan zijn dat STIVORO aan ASR Verzekeringen N.V. een bijbetaling moet doen. Als de bijbetalingslasten hoger zijn dan

€ 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedragen is STIVORO niet verplicht meet te werken aan de

waardeoverdracht. OP dit moment is het onduidelijk of en hoeveel werknemers een verzoek zullen doen en hoe hoog

de bijbetalingslast daarvan zal zijn. 

Ook is het onduidelijk hoe de wetgeving zich op dit gebied zal ontwikkelen.

De heer Rutgers, huidig penningmeester van de stichting,  heeft in september 2019 advies ingewonnen. Stivoro is

zeker niet verplicht om mee te werken aan het bijbetalen bij een eventuele pensioenoverdracht. Ook is er geen

indicatie dat een eventuele indexatie door ASR  van het pensioen van 1 medewerker die daarnaar gevraagd heeft,

gevaar zou lopen bij het eventueel opheffen van de stichting. Ook is het de adviseur niet bekend met enig contract

van ASR of een andere pensioenverzekeraar, waarbij geen indexatie plaatsvindt als de organisatie niet meer bestaat.
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Stichting Stivoro tot steun van de Alliantie Nederland Rookvrij

Utrecht

Toelichting op de resultatenrekening over 2019

   

2019 2018

Overige opbrengsten

Ontvangen legaat 737 39.450

737 39.450

Bestuurskosten

Bestuurskosten 0 18.272

0 18.272

Exploitatiekosten

Erfbelasting 12.063 0

Projectkosten 0 43.227

12.063 43.227

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 480 1.740

480 1.740

Algemene kosten

Administratiekosten 2.500 6.265

Notariskosten 1.088 1.019

Verzekeringen 981 0

Overige algemene kosten 480 687

5.049 7.971

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten rekening courant bank 176 1.466

176 1.466

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 144 0

144 0

Beloning directie en bestuur

Het bestuur heeft in 2018 een bedrag ontvangen van € 18.272 (incl.BTW) ontvangen voor haar werkzaamheden en de

door haar gemaakte onkosten. In 2019 is geen vergoeding verstrekt aan het bestuur.
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