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Aan het bestuur van 

Stichting Yoba for Life Foundation 

Hunzestraat 133A 

1079 WB  AMSTERDAM 

 

HEERHUGOWAARD, 28 mei 2021 

Kenmerk: 28052021BA 

 

Geachte bestuursleden,  

Samenstellingsverklaring 
 

De jaarrekening van Stichting Yoba for Life Foundation is door ons samengesteld op 

basis van de door u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2020 en de staat van baten- en lasten 2020 met de daarbij behorende 

toelichting. In de toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor de financiële verslaggeving opgenomen.  

 

Deze samenstellingsverklaring is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij 

ondersteunen u bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, 

waaronder de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 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 verantwoordelijkheden heeft voldaan. Als slotstuk van 

onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan 

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Yoba 

for Life Foundation. 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 de jaarrekening. 

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij (op zorgvuldige wijze) de 

jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Algemeen 

Weergave bedragen 

Alle in dit rapport en deze jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro’s, tenzij 

anders is vermeld.  

Vergelijkende cijfers 

De jaarrekening 2019 is opgesteld door RS Finance. Hierbij is een samenstelverklaring 

afgegeven. Omwille van het inzicht kunnen de vergelijkende cijfers anders worden 

gerubriceerd. 

Algemeen 

De stichting is opgericht op 2 september 2009 en is gevestigd te Amsterdam. De 

stichting heeft ten doel: 

a. Ontwikkeling van derde wereld landen door verbetering van gezondheid, 

welvaart en welzijn van kansarme gemeenschappen in de wereld; 

b. Een duurzame bijdrage te leveren aan kansarme gemeenschappen door betaald 

werk te verschaffen via het Yoba for Life concept; 

c. Een duurzame bijdrage te leveren aan kansarme gemeenschappen door een 

gezonde voeding te introduceren die gebalanceerde darmflora in stand houdt in 

volwassenen en kinderen; 

d. Gezondheid bevorderende bacteriën (probiotica) te verspreiden via 

voedingsmiddelen in ontwikkelingslanden; 

e. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van probiotica te stimuleren. 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a. Introductie van een gezondheid bevorderende voeding (bv probiotische 

yoghurt), genaamd Yoba, in heel Afrika, doorgebruik van 3 verschillende 

distributiekanalen, gebruik makende van dezelfde Yoba probiotische starter 

cultures, maar verschillende niveaus van industrialisatie, geografische 

verspreiding en prijs; 

b. Het verbinden van het Yoba merk, product en bereiding aan gezondheid, 

hygiëne en educatie programma’s; 

c. Het ondersteunen van Yobaco, een onderneming die is opgericht op het 

genereren van business voor en door Afrikanen gebaseerd op het Yoba for Life 

concept. De ondersteuning bestaat onder meer uit het opzetten van 

kennisplatformen en infrastructuren waarbinnen Yoba-Pro, Yoba-Ma, and Yoba-

Ho activiteiten kunnen worden geïmplementeerd; 

d. Het verzamelen van gelden van particulieren, bedrijven, organisaties en 

regeringen van ontwikkelde landen om het Yoba concept te realiseren; 

e. Promotie van het Yoba for Life concept; 
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f. Ondersteuning van en participatie in wetenschappelijk onderzoek dat gericht is 

op het vinden van evidentie voor gezondheid bevorderende werking van 

probiotica. 

 

 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

 

Met vriendelijke groet,  

wg 28 mei 2021 

 

E. Balvert 

Register Belastinconsulent 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2020 

Na bestemming saldo baten en lasten 

 

 

 

 

 

  

ACTIVA

Ref. € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 1. 13.299 19.217

Liquide middelen 2. 34.341 33.061

47.640 52.278

47.640 52.278

PASSIVA

€ € € €

Stichtings vermogen 3.

Besteedbare reserve 42.320 46.792

42.320 46.792

Kortlopende schulden 4.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 56 0

Overige schulden en overlopende passiva 5.264 5.486

5.320 5.486

47.640 52.278

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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Staat van baten en lasten 2020 

 

 

 

  

Ref. € € € €

Baten 5. 55.663 56.154

Bestedingen 6. 54.543 50.167

Saldo na doelbestedingen 1.180 6.110

Verkoopkosten 7. 360 1.581

Algemene kosten 8. 4.930 3.656

Som der overige kosten 5.290 5.237

Saldo voor financiële baten en lasten -4.110 873

Financiële lasten 9. -362 -191

Saldo van baten en  lasten* -4.472 682

*Bestemming saldo baten en lasten:

Het saldo van baten en lasten wordt onttrokken aan het stichtingsvermogen, cf artikel 3 van de statuten.

20192020
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Toelichting op de balans en staat van baten- en lasten 

 

Algemene toelichting 

 

Werkzame personen 

 

 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de 

stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

Activa en verplichtingen 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, de winst-

en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 

naar de toelichting. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

 

  

2020 2019

Werkzame personen 0,0 0,0
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. De 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.  

 

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. 

 

Besteedbare reserve 

De besteedbare reserve is het vermogen dat beschikbaar is voor toekenning aan 

projecten in volgende jaren. Het bestuur streeft ernaar om de reserve zo laag mogelijk 

toe houden. In sommige gevallen vergt een zorgvuldige voorbereiding en financiering 

echter veel tijd en kan niet voorkomen worden dat bedragen niet geheel voor het eind 

van het jaar zijn besteed. 

 

 

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. 
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Kosten 

worden in aanmerking genomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.  

 

Opbrengstverantwoording 

Algemeen 

De giften en subsidies worden verantwoord voor het toegekende bedrag. Onder de 

opbrengst worden ook verstaan bedragen voor in het verslagjaar geleverde goederen 

en diensten onder aftrek van over de omzet geheven belastingen. 

 

Kosten van doelbesteding 

De kosten die rechtstreeks verband houden met de doelbesteding worden verantwoord 

conform de bestede kosten. 

 

Overige kosten 

De kosten die niet rechtstreeks aan de doel besteding zijn toe te rekenen worden 

verantwoord onder de overige kosten. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 

ontvangen leningen. 

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan 

derden betaalde  (te betalen) interest. 
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1. Vorderingen 

 

 

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het 

kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor 

oninbaarheid zijn gevormd.  

 

2. Liquide middelen 

Onder de liquide middelen zijn geen deposito’s begrepen. De liquide middelen staan 

geheel ter vrije beschikking.  

 

 

3. Stichting vermogen 

 

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.089 217

1.089 217

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen subsidie SNV 11.000 15.000

Te ontvangen subsidie Ivory coast project 0 4.000

Vooruitbetaalde vergoedingen 1.210 0

12.210 19.000

Totaal vorderingen 13.299 19.217

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen € €

Triodos Bank NL69 TRIO 0391 2208 45 32.036 30.746

Triodos Bank NL50 TRIO 2204 9134 13 2.305 2.315

34.341 33.061

Besteedbare 

reserve Totaal

€ €

Stand per 1 januari 2020 46.792 46.792

Mutaties

Saldo baten en lasten boekjaar -4.472 -4.472

Stand per 31 december 2020 42.320 42.320
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4. Kortlopende schulden 

 

 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De 

reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het 

kortlopende karakter ervan.  

 

 

  

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Schulden aan leveranciers 56 0

56 0

Overige schulden en overlopende passiva

Onkostenvergoedingen vrijwilligers en projectwerk Oeganda 2.764 2.986

Administratiekosten 2.500 2.500

5.264 5.486

Totaal kortlopende schulden 5.320 5.486
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5 en 6. Baten en doelbestedingen 

 

 

7. Verkoopkosten 

 

  

2020 2019

€ €

Baten

Subsidie en licentiebaten 18.293 27.827

Bijdrage SNV 37.000 15.000

Jakobs Foundation 0 4.000

Ontvangen giften 370 1.979

Donaties bestuur 0 7.285

Sachets 0 63

55.663 56.154

Doelbesteding

Onkostenvergoeding vrijwilligers en projectwerk Oeganda* 35.236 38.775

Verblijfskosten 7.178 6.424

Inkoopwaarde Sachets 9.238 2.838

Post en vrachtkosten 2.771 1.947

Bijdrage projecten 60 60

54.483 50.044

Saldo na doelbestedingen 1.180 6.110

* Vrijwilligersvergoeding en projectkosten zijn inclusief reiskosten voor klinische studie die Yoba deels zelf heeft gefinancieerd.

2020 2019

€ €

Relatiegeschenken 0 123

Merknaam 360 1.458

360 1.581
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8. Algemene kosten 

 

9. Financiële lasten 

 

 

Gebeurtenissen na balans datum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balans datum plaatsgevonden die van materiële 

invloed zijn op de jaarrekening 2020. 

 

Ondertekening jaarrekening 

 

Amsterdam, wg dd. 6 juni 2021 

 

Namens het bestuur van Stichting Yoba for Life foundation 

 

 

 

 

R. Kort       W.F.H. Sybesma 

 

 

2020 2019

€ €

Kantoorartikelen 701 443

Automatisering 804 235

Administratiekosten 3.425 2.978

4.930 3.656

2020 2019

€ €

Bankkosten en rente 362 191

362 191
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Overige gegevens 
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Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring 

Op grond van artikel 12 lid 4 Statuten kan het bestuur een deskundige aanwijzen voor 

het nazien van de jaarrekening. De statuten definiëren nazien van de jaarrekening niet 

nader. Het bestuur heeft een samenstellingsopdracht verstrekt ten behoeve van het 

samenstellen van de jaarrekening, zodat in een accountantsverklaring niet behoeft te 

worden voorzien. 

 

Statutaire vermogen 

Artikel 2 lid 3 vermeld dat de stichting het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel 

heeft.  

 

Artikel 3 bestemd het vermogen van de stichting als volgt: 

a. Opbrengsten van de activiteiten van de stichting; 

b. Erfstellingen, legaten en schenkingen; 

c. Subsidies en bijdragen; 

d. Revenuen van het vermogen; en 

e. Eventueel andere baten 
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Bijlagen – Proforma Consolidatie 
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PROFORMA CONSOLIDATIE ST YOBA FOR LIFE FOUNDATION NEDERLAND/OEGANDA/ETHIOPIE

(omgerekend naar wisselkoers per 31-12-2020)

PROFORMA BALANS

St. Yoba for Life 

Foundation

Yoba For Life 

Foundation 

Oeganda

Yoba for Life 

Foundation 

under 

SNV/BRIDGE 

(Ethiopie) Eliminaties

Proforma 

Consolidatie

ACTIEF € € € € €

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Sachets -                -                  -              -                   -                  

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.089,00         -                  -              -                   1.089,00           

Overige vorderingen en overlopende activa 12.210,00       -                  -              -                   12.210,00          

13.299,00       -                  -              -                   13.299,00          

Liquide middelen

Totaal 34.341,00       1.856,13           -              -                   36.197,13          

TOTAAL 47.640,00       1.856,13            -                 -                       49.496,13          

PASSIEF € € € € €

Stichtingsvermogen

Besteedbare reserve 42.320,00       1.466,23           262,81-          -                   43.523,42          

Bestemmingsreserve -                -                  -              -                   -                  

Bestemmingsfonds -                -                  -              -                   -                  

42.320,00       1.466,23           262,81-          -                   43.523,42          

Kortlopende schulden

Crediteuren 56,00             -                  -              -                   56,00               

Overige schulden en overlopende passiva 5.264,00         389,90              262,81          -                   5.916,71           

5.320,00         389,90              262,81          -                   5.972,71           

TOTAAL 47.640,00       1.856,13            0,00-               -                       49.496,13          
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PROFORMA CONSOLIDATIE ST YOBA FOR LIFE FOUNDATION NEDERLAND/OEGANDA/ETHIOPIE

(omgerekend naar wisselkoers per 31-12-2020)

St. Yoba for Life 

Foundation

Yoba For Life 

Foundation 

Oeganda

Yoba for Life 

Foundation 

under 

SNV/BRIDGE 

(Ethiopie) Eliminaties

Proforma 

Consolidatie

PROFORMA STAAT VAN BATEN en LASTEN € € € € €

Baten

Subsidies en licentiebaten 18.293,00       -                  -              -                   18.293,00          

Bijdrage SNV 37.000,00       51.661,16          20.693,48      -                   109.354,64        

Bijdrage YOBA -                11.055,45          -              10.000,00-           1.055,45           

Giften 370,00            -                  -              -                   370,00              

55.663,00       62.716,61          20.693,48      10.000,00-           129.073,09        

Doelbesteding

Onkostenvergoeding vrijwilligers en kosten 

projectwerk 35.236,00       58.104,05          16.043,82      10.000,00-           99.383,88          

Verblijfskosten 7.178,00         -                  -              -                   7.178,00           

Inkoopwaarde Sachtes 9.238,00         11,14               -              -                   9.249,14           

Post- en vrachtkosten 2.771,00         -                  -              -                   2.771,00           

Bijdrage projecten 60,00             -                  -              -                   60,00               

54.483,00       58.115,19          16.043,82      10.000,00-           118.642,02        

Saldo na doelbestedingen 1.180,00         4.601,42           4.649,65       -                   10.431,08          

Overige kosten

Verkoopkosten 360,00            6.020,06           -              -                   6.380,06           

Algemene kosten 4.930,00         445,38              4.912,46       -                   10.287,84          

Som der overige kosten 5.290,00         6.465,43           4.912,46       -                   16.667,90          

Saldo voor financiele baten en lasten 4.110,00-         1.864,01-           262,81-          -                   6.236,82-           

-                -                  -              -                   

Rente baten en soortgelijke opbrengsten -                1,63                 -              -                   1,63                 

Rente lasten en soortgelijke kosten 362,00            86,23               -              -                   448,23              

362,00-            84,60-               -              -                   446,60-              

Saldo van baten en lasten 4.472,00-         1.948,61-            262,81-          -                       6.683,42-            


