
!"#$%&'"(%)*"")&+,,

-.%)/0%&1+234

+,,5&67&&8#%)$*9"#

:$9$*;"<9

,44&=&55>?@,,

A<B.C*%=D<"<E$FE.#

GGGF*%=D<"<E$FE.#

               Stichting Yoba for Life Foundation

               T.a.v. het bestuur

               Hunzestraat 133A

               1079 WB  AMSTERDAM

               Jaarrekening 2017



               Stichting Yoba for Life Foundation

               T.a.v. het bestuur

               Hunzestraat 133A

               1079 WB  AMSTERDAM

               Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Financieel jaarverslag

1.1 Opdrachtbevestiging 3

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2017 5

2.2 Staat van baten en lasten over 2017 7

2.3 Toelichting op de jaarrekening 8

2.4 Toelichting op de balans 11

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 13

3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling 16

3.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 16

 - 1 -



1.  FINANCIEEL JAARVERSLAG

 - 2 -



               Stichting Yoba for Life Foundation

               T.a.v. het bestuur

               Hunzestraat 133A

               1079 WB  AMSTERDAM

Betreft:      Jaarrekening 2017                Amsterdam, 6 augustus 2018

Geachte bestuursleden,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

RS Finance

J.F. de Ruiter

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Yoba for Life Foundation te

Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting

verstrekte gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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2.  JAARREKENING
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen - 100

- 100

Vlottende activa

Voorraden 

Gereed product en handelsgoederen - 7.267

- 7.267

Vorderingen 

Vorderingen op participanten en 

maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen 5.306 6.322

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 2.294

5.306 8.616

Liquide middelen 77.282 7.496

Totaal activazijde 82.588 23.479

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Reserve onverdeeld resultaat 70.840 2.095

70.840       2.095         

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 688 10.013

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 759 -

Overige schulden 10.301 11.371

11.748 21.384

Totaal passivazijde 82.588 23.479

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen - 419

Subsidiebaten 130.699 60.190

Giften en baten uit fondsenwerving 463 270

Baten 131.162 60.879

Inkoopwaarde geleverde producten 7.267 -

Verstrekte giften 59 2.607

Activiteitenlasten 7.326 2.607

Bruto exploitatieresultaat 123.836 58.272

Overige personeelskosten 46.897 15.209

Verkoopkosten -1.256 11.042

Kantoorkosten 520 380

Algemene kosten 8.632 2.260

Beheerslasten 54.793 28.891

Exploitatieresultaat 69.043 29.381

Rentelasten en soortgelijke kosten -298 -261

Som der financiële baten en lasten -298 -261

Resultaat 68.745 29.120

Resultaat 68.745 29.120
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Stichting Yoba for Life Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 34356114.

De activiteiten van Stichting Yoba for Life Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan

voornamelijk uit:

- Ontwikkeling van derde wereld landen door verbetering van gezondheid, welvaart en welzijn van

kansarme gemeenschappen is de wereld;

- Een duurzame bijdrage te leveren aan kansarme gemeenschappen door betaald werk te verschaffen via

het Yoba for Life concept;

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hunzestraat 133A te Amsterdam.

- Een duurzame bijdrage te leveren aan kansarme gemeenschappen door een gezonde voeding te

introduceren die een gebalanceerde darmflora in stand houdt in volwassenen en kinderen;

- Gezondheidsbevorderende bacteriën (probiotica) te verspreiden via voedingsmiddelen in

ontwikkelingslanden;

- Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van probiotica te simuleren.
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de

voorraden. 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,

worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze netto-

vermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Gereed product en handelsgoederen 

Sachets - 7.267

Vorderingen

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin

wordt deelgenomen

Vordering op Yoba for Life B.V. 5.306 6.322

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 2.294

Liquide middelen

Triodos Bank NL69 TRIO 0391 2208 45 75.044 5.258

Triodos Bank NL50 TRIO 2204 9134 13 2.238 2.238

77.282 7.496
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2017 2016

€ €

Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari 2.095 -27.025

Bestemming resultaat boekjaar 68.745 29.120

Stand per 31 december 70.840 2.095

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 688 10.013

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 759 -

Overige schulden

Nog te betalen ontwikkeling website - 11.371

Administratiekosten 3.500 -

Onkosten bestuur 6.801 -

10.301 11.371

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 68.745.
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Sachets - 419

Subsidiebaten

Subsidie 89.976 47.690

Bijdrage SNV 40.723 7.500

Wotro Project - 5.000

130.699 60.190

Giften en baten uit fondsenwerving

Ontvangen giften 463 270

Inkoopwaarde geleverde producten

Inkoopwaarde sachets 7.267 -

Verstrekte giften

Bijdrage projecten 59 2.607

Overige personeelskosten

Vaste onkostenvergoeding 40.200 8.675

Vrijwilligersvergoeding 1.000 -

Overige onkostenvergoeding - 1.740

Reiskosten 5.697 3.990

Scholings- en opleidingskosten - 804

46.897 15.209

Verkoopkosten

Relatiegeschenken 104 -

Vrachtkosten verkoop 3.199 2.393

Websitekosten -4.559 7.059

Promotiemateriaal - 1.590

-1.256 11.042
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Kantoorkosten

Kantoorartikelen 396 -

Internetkosten 124 330

Contributies en abonnementen - 50

520 380

Algemene kosten

Administratiekosten 7.295 -

Advieskosten - 1.195

Automatiseringskosten 760 -

Niet verrekenbare BTW 577 1.065

8.632 2.260

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 298 261
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3.  OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Yoba for Life Foundation te Amsterdam

3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

3.2  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

Rapportdatum: 6 augustus 2018

c. subsidies en bijdragen

b. erfstellingen, legaten en schenkingen

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond

van artikel 2:396 lid 7 BW.

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 3 van de statuten het volgende bepaald:

e. eventuele andere baten.

a. opbrengsten van activiteiten van de stichting;

d. revenuen van het vermogen; en

Tot vormogen van de stichting worden bestemd:
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