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Balans
(na verwerking van het resultaat)
30 June 2021
€

€

30 June 2020
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

164,624

205,780

36,218

47,779

Vlottende activa
Te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen
Belastingen
Effecten
Liquide middelen

2,381,868

1,303,890

65,159
19,569,208
3,969,527

73,071
8,909,248
9,251,944
25,985,762

19,538,153

26,186,604

19,791,712

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve ten behoeve van onderzoek

1,347,115
1,132,000

896,021
1,132,000

Totale reserves

2,479,115

2,028,021

EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN
Reserves

Langlopende schulden (langer dan één jaar)
Vooruitgefactureerde sponsoring/licentie inkomsten
Te betalen onderzoeksprojecten

5,779,827
5,839,848

4,896,979
1,935,597
11,619,675

6,832,576

Kortlopende schulden (binnen één jaar)

Vooruitgefactureerde sponsoring/licentie inkomsten
Crediteuren
Belastingen
Te betalen onderzoeksprojecten
Overige schulden

7,669,851
215,164
61,822
3,780,989
359,988

6,695,032
19,389
54,879
3,969,822
191,993
12,087,814

10,931,115

26,186,604

19,791,712
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Staat van baten en lasten
€

2020 / 2021
€

€

2019 / 2020
€

Baten
Inkomsten uit sponsoring/licentie

9,276,371

7,721,782

Lasten
Besteed aan de doelstellingen van de
stichting
Goedgekeurde onderzoeksprojecten
Ondersteuning van goedgekeurde
onderzoeksprojecten
Overige uitgaven aan doelstellingen

6,025,548
584,504

4,070,387
570,423

1,260,516

1,700,809
-7,870,568

Beheer en administratie
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving immateriële vaste activa
Algemene kosten

1,043,992
16,629
41,156
366,353

-6,341,619

887,555
16,999
–
461,592
-1,468,130

-1,366,146

Financiële baten en lasten

513,421

75,399

Saldo

451,094

89,416
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Aansluiting ANBI Standaardformulier
Balans
De posten te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen en belastingen zoals opgenomen als
vlottende activa in de jaarrekening zijn in het ANBI Standaardformulier samengevoegd en verantwoord
als ‘vorderingen & overlopende activa’.
De post ‘langlopende schulden (langer dan één jaar)’ die betrekking heeft op de vooruitgefactureerde
sponsoring/licentie inkomsten zijn in het ANBI Standaardformulier eveneens verantwoord als
‘langlopende schulden’.
De posten ‘te betalen onderzoeksprojecten’, zowel onder de langlopende schulden als de kortlopende
schulden, zoals opgenomen in de jaarrekening zijn in het ANBI Standaardformulier samengevoegd en
verantwoord als ‘bestemmingsfondsen’.
De ‘kortlopende schulden binnen één jaar’ zijn, exclusief de post ‘te betalen onderzoeksprojecten’, in
het ANBI Standaardformulier verantwoord als ‘kortlopende schulden’.
Staat van baten en lasten
Stichting EuroQol Research Foundation stelt ten behoeve van haar doestelling in het kader van het
algemeen belang haar intellectueel eigendom, EQ-5D en de doorontwikkeling daarvan (hierna samen:
‘de instrumenten’), zonder winstoogmerk beschikbaar aan diverse partijen om daar gebruik van te
maken ten behoeve van o.a. medisch onderzoek. Niet-commerciële partijen, veelal onderzoekers,
kunnen om niet gebruik maken van de instrumenten. Dat was afgelopen jaar ruim 90% van het totaal
aantal gebruikers. De overige gebruikers betreffen commerciële partijen, die wel voor het gebruik
moeten betalen. Deze inkomsten zijn in de jaarrekening aangemerkt als ‘inkomsten uit
sponsoring/licentie’. Bij deze term is ook op het ANBI Standaardformulier aangesloten, zodat ‘de
inkomsten uit sponsoring/licentie’ op het ANBI Standaardformulier verantwoord zijn als ‘baten uit
sponsoring’.
Met de inkomsten van commerciële partijen worden onderzoeksprojecten gefinancierd, ten einde het
algemeen belang te dienen door het zonder winstoogmerk doen verrichten en initiëren van
wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten die de gezondheidstoestand
beschrijven en waarderen. Deze onderzoeksprojecten dienen ondersteund te worden, door onder
andere het geven van begeleiding en het analyseren van de resultaten die voortvloeien uit deze
onderzoeken (data-analyse). De lasten ten aanzien van de ‘goedgekeurde onderzoeksprojecten en de
ondersteuning’ daarvan zijn op het ANBI Standaardformulier samengevoegd en verantwoord als
‘verstrekte giften’.
Andere doelstellingen van de stichting zijn onder andere het promoten van het gebruik van de
instrumenten en het verlenen van toegang tot de verzamelde onderzoek expertises samen met de
overdracht van kennis en bewijs betreffende het gebruik, de analyse en de interpretatie van de
ontwikkelde instrumenten. Deze overdracht van kennis en informatie gebeurt door het organiseren van
bijeenkomsten, het financieren van publicaties omtrent het onderzoek en het beschikbaar stellen van
deze informatie op de website van de organisatie en andere communicatiekanalen. Deze kosten zijn
in de jaarrekening deels verantwoord onder de posten ‘overige uitgaven aan doelstellingen’ en
‘algemene kosten’. Samen met de desbetreffende kosten op het ANBI Standaardformulier
verantwoord als ‘communicatiekosten’.
De kosten voor huisvesting (huur en schoonmaakkosten) zijn in de jaarrekening verantwoord onder de
post ‘algemene kosten’. In het ANBI Standaardformulier zijn deze kosten apart verantwoord onder de
post ‘huisvestingskosten’.
De posten ‘afschrijving materiële vaste activa’ en ‘afschrijving immateriële vaste activa’ zijn in het
ANBI Standaardformulier cumulatief verantwoord onder de post ‘afschrijvingen’.
De post ‘financiële baten en lasten’ zoals opgenomen in de jaarrekening, is in het ANBI
Standaardformulier uitgesplitst verantwoord. De ‘financiële lasten’ hebben betrekking op de betaalde
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rente aan de bank, dit in verband met het berekenen van negatieve rente over banktegoeden.
De ‘financiële baten’ hebben betrekking op de gesaldeerde opbrengsten en verliezen van de
effectenportefeuille bestaande uit aandelen en obligaties. De opbrengsten en verliezen bestaan uit
ontvangen dividend, couponrente, deposito- en transactiekosten en winsten dan wel verliezen bij
realisatie.
De ‘overige lasten’ zoals opgenomen in het ANBI Standaardformulier hebben betrekking op
bureaukosten. Deze kosten betreffen o.a. de kosten voor verzekeringen, accountantskosten,
advieskosten, ICT kosten en kosten die verband houden met de financiële administratie. Deze kosten
zijn in de jaarrekening deels verantwoord onder de post ‘algemene kosten’ en ‘overige uitgaven aan
doelstellingen’.

