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Aan de directie van
Stichting Ledro4life.eu
Waldeck Pyrmontstraat 7
5652 AD Eindhoven
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij brengen wij verslag uit van de door ons verrichte werkzaamheden over boekjaar 2020 met
betrekking tot uw stichting.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur
Het financieel verslag van Stichting Ledro4life.eu te Eindhoven is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. Dit financieel verslag bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten en lasten over 2020 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 het financieel
verslag in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen
van het financieel verslag globaal nagegaan dat het beeld van het financieel verslag overeenkwam met
onze kennis van Stichting Ledro4life.eu. 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 het financieel verslag.
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 dit financieel verslag mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar https://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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RESULTAAT
Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2020 bedraagt € 41.295 tegenover € 92.585 over 2019. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2020
€
Netto-omzet

2019
%

€

Verschil
%

€

78.379

100,0

134.957

100,0

-56.578

34.910
1.835

44,5
2,4

33.019
8.765

24,5
6,5

1.891
-6.930

36.745

46,9

41.784

31,0

-5.039

41.634

53,1

93.173

69,0

-51.539

-339

-0,4

-588

-0,4

249

41.295

52,7

92.585

68,6

-51.290

Kosten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat na belastingen
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FINANCIËLE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:
Ondernemingsvermogen

31-12-2020

31-12-2019

€

€

79.671

102.704

24.639
56.649

55.300
55.849

81.288

111.149

1.617

8.445

79.671

102.704

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,
Waalre, 29 juni 2021
Witlox Van den Boomen Accountants N.V.

drs. L.M.C. Molenaar RA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

(2)

24.216

55.300

423

24.639

55.300

56.649

55.849

81.288

111.149

31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

PASSIVA
Stichtingskapitaal

(3)

Stichting Ledro4life.nl
(4)
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen

Samenstellingsverklaring afgegeven

79.671

102.704

252

6.269

1.365

2.176
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1.617

8.445

81.288

111.149
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020
€

NETTO-OMZET

(5,6)

2019
€

€

78.379

€

134.957

KOSTEN
Kosten van grond- en hulpstoffen
Overige bedrijfskosten

(7)
(8)

34.910
1.835

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

(9)

RESULTAAT

Samenstellingsverklaring afgegeven
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33.019
8.765
36.745

41.784

41.634

93.173

-339

-588

41.295

92.585

Stichting Ledro4life.eu
EINDHOVEN

TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Ledro4life.eu, gevestigd te Eindhoven bestaan voornamelijk uit het
organiseren van diverse evenementen en het verkopen van goederen ten behoeve van het welzijn van
ALS-patiënten en Stichting ALS Nederland.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Ledro4life.eu (geregistreerd onder KvK-nummer 57489343) is feitelijk gevestigd op Waldeck
Pyrmonstraat 7 te Eindhoven.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De cijfers over 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om de vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te
maken. Omvangrijke wijzigingen zijn in de toelichting uiteen gezet.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.
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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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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 en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van korter dan 1
jaar.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar met inachtneming van de hieronder vermelde
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen, voorzover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het
boekjaar kunnen in acht worden genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële
waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoetkomingen,
handels- en volumekortingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst-enverliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico's en voordelen van eigendom aan de koper zijn
overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband
houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er
geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen. De overdracht van risico's en
voordelen varieert naargelang de voorwaarden van de betreffende verkoopovereenkomst.
Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog
moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening
die worden gedekt door de opbrengsten.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet
opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium
van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden als
percentage van de totaal te verrichten dienstverlening.
Kosten van grond- en hulpstoffen
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen. De kostprijs
bestaat uit de inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten.

Samenstellingsverklaring afgegeven

-9-

Stichting Ledro4life.eu
EINDHOVEN

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
De rentebaten- en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
- lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

24.216

55.300

423

-

423

-

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2020

31-12-2019

€

€

2. Liquide middelen
ING Bank N.V.

Samenstellingsverklaring afgegeven

56.649
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Passiva

3. Ondernemingsvermogen
2020

2019

€

€

102.704
41.295
-40.000
-24.328

81.592
92.585
-56.000
-15.473

79.671

102.704

Stichting Ledro4life.nl
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Donatie Stichting ALS Nederland
Droomwensen ALS-patiënten
Stand per 31 december

4. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

252

6.269

1.365

2.176

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

5. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 41,9% gedaald.
2020

2019

€

€

6. Netto-omzet
Opbrengst evenementen en donaties
Opbrengst verkoop artikelen

3.583
74.796

57.204
77.753

78.379

134.957

Sponsor gelden en donaties
Inschrijfgelden

3.583
-

53.624
3.580

Opbrengst speculaaspoppen
Opbrengst chocoladeletters

3.583
25.948
48.848

57.204
62.833
14.920

74.796

77.753

78.379

134.957

11.794
23.116

26.084
6.935

34.910

33.019

7. Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten grond- en hulpstoffen
Inkopen speculaaspoppen
Inkopen chocoladeletters

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

8. Overige bedrijfskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

137
1.698

3.181
2.981
2.603

1.835

8.765

137
-

878
331
1.972

137

3.181

Exploitatiekosten
Evenementen verzekering
Reis- en verblijfkosten
Kosten kleding

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2020

2019

€

€

Verkoopkosten
Sponsoring
Overige verkoopkosten

-

2.262
719

-

2.981

1.698

2.603

-339

-588

-275
-64

-588
-

-339

-588

Algemene kosten
Accountantskosten

9. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en kosten bankier
Rente belastingdienst

Ondertekening van de jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.
Eindhoven, 28 juni 2021

B. Beckmann, C.R.R. Beckmann-Asselman

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Witlox Van den Boomen
Accountants N.V.
KvK nummer 17187876
Burgemeester Burgerslaan 42
Postbus 402
5240 AK Rosmalen
T +31 (0)73 28 7 77
F +31 (0)73 528 77 88
Eindhovenseweg 126
Postbus 120
5580 AC Waalre
T +31 (0)40 221 58 05
F +31 (0)40 1 2 1 35
info@wvdb.nl
www.wvdb.nl
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Witlox Van den Boomen
onderhoudt een
strategische alliantie met
VDB Advocaten Notarissen.

