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 1 augustus 2020

STICHTING YASHO'S LEUKODYSTROPHY FOUNDATION, VLAARDINGEN

Balans per 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 16.021,00€      19.875,00€      

Vlottende activa

Liquide middelen 4.376,01€        3.043,58€        

Totaal activa 20.397,01€      22.918,58€      

Passiva

Eigen vermogen

Stand reserves begin boekjaar 15.136,14€      8.797,72€        

Saldo van baten en lasten 4.744,52€        6.338,42€        

Stand reserves einde boekjaar 19.880,66€      15.136,14€      

Langlopende schulden

Leningen o/g -€                 7.500,00€        

Kortlopende schulden

Crediteuren -€                 16,34€             

Overlopende passiva 516,35€           266,10€           

20.397,01€      22.918,58€      

pagina 2 van 4



 1 augustus 2020

STICHTING YASHO'S LEUKODYSTROPHY FOUNDATION, VLAARDINGEN

Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

Baten

Donaties - ontvangen per bank 65,00€             685,00€           

Donaties - via website 300,00€           2.528,00€        

Donaties - via automatische incasso 1.680,00€        962,50€           

Donaties - periodieke gift 7.500,00€        7.500,00€        

Som van de baten 9.545,00€        11.675,50€      

Lasten

Directe lasten voor de doelstelling

Afschrijvingskosten vaste activa 3.854,00€        3.854,00€        

Overige kosten vaste activa 396,00€           326,00€           

Kosten van de fondsenwerving

Kosten website 103,95€           105,34€           

Transactiekosten donaties website 0,35€               16,12€             

Kosten bijeenkomsten -€                 583,78€           

Kosten voor beheer en administratie

Accoutantskosten 250,00€           250,00€           

Bankkosten 196,18€           193,15€           

Overige kosten -€                 8,69€               

Som van de lasten 4.800,48€        5.337,08€        

Saldo van baten en lasten 4.744,52€        6.338,42€        
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 1 augustus 2020

STICHTING YASHO'S LEUKODYSTROPHY FOUNDATION, VLAARDINGEN

Grondslagen en overige informatie

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Liquide middelen

Langlopende en kortlopende schulden

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Ondertekening van het financieel jaarverslag door het bestuur

…….......................... ……..........................

R.P. Muppa (voorzitter) H.G. Spijkerman (penningmeester)

…….......................... ……..........................

E.J.J. Somers D. Tonpae Umesh (secretaris)

* Het rapport wat op de website gepubliceerd wordt is niet voorzien van handtekeningen.

Dit financieel jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de stichting op                             

1 augustus 2020 te Vlaardingen, en als blijk daarvan door alle bestuursleden ondertekend. *

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van 

afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur, met inachtneming van de 

restwaarde.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan 

ter vrije beschikking aan de stichting. 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en 

lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening 

volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met 

de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 

ontvangen dan wel betaald.
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