Rapport over het boekjaar: 2019

Jaarrekening Stichting Hersenschudding - Utrecht

1. Introductie

De jaarrekening betreft de balans van Stichting Hersenschudding op 31 december 2019, een
overzicht van de kosten en baten over het betreffende boekjaar, de balans per 31 december
2018 en 2019, en tot slot een daartoe behorende toelichting.

2. Jaarrekening 2019
Balans per 31 december 2019
ACTIVA

31-12-19

31-12-18

PASSIVA

31-12-19

31-12-18

Immateriële vaste
activa

€-

€-

Reserves &
Fondsen

€ 1.047,43

€ 1.111,45

Materiële vaste
activa

€-

€-

Langlopende
schulden

€-

€-

Vorderingen en
overlopende activa

€-

€-

Kortlopende
schulden

€-

€-

Liquide middelen

€ 1.047,43

€ 1.111,45

BALANSTOTAAL

€ 1.047,43

€ 1.111,45

BALANSTOTAAL

€ 1.047,43

€ 1.111,45
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Staat van baten en lasten over 2019
Specificatie kosten en baten:

Baten (x €1)
Inkomsten zelfstandige donaties

Totale Baten

€ 448,93

€ 448,93

Lasten (x €1)
Kosten beheer en administratie
Doelstellingenrealisatie

Totale lasten

Resultaat 2019

€ 473,02
€ 39,93

€ 512,95

€ -64,02
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3. Toelichting op jaarrekening 2019
3.1 Algemeen
Stichting Hersenschudding is sinds 2019 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij is
statutair gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 67030653. De stichting heeft tot doel het bevorderen van bewustheid voor
personen die langdurig nadelige gevolgen ondervinden van een hersenschudding en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het boekjaar 2019 loopt nominaal aan het kalenderjaar 2019, zoals statutair vastgelegd.
3.1.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van ‘Richtlijn C1 voor de
jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven’.

3.2 Bestuur
Stichting Hersenschudding wordt aangestuurd door een driekoppig bestuur dat haar
activiteiten onbezoldigd uitvoert.

3.3 Inkomsten
Stichting Hersenschudding heeft haar inkomsten in 2019 verworven uit particuliere donaties
via de website (www.stichtinghersenschudding.nl) of directe transacties. Ondanks een
stijging in het aantal donaties t.o.v. 2018, zijn de totale inkomsten lager dan 2018 door
lagere bedragen per donatie.

3.4 Bestedingen
In 2019 bestaan de bestedingen van Stichting Hersenschudding hoofdzakelijk uit
onderhoudskosten van het online platform en zakelijk betalingsverkeer. Het betreft jaarlijks
terugkerende kosten zonder bijzonderheden.

3.5 Balans
De totale activa van Stichting Hersenschudding lagen in het boekjaar 2019 lager dan in
2018, als gevolg van een verlies van EUR 64,02. Dit minimale verlies kan de stichting
dragen.
3.5.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen: De liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Ondertekening van de jaarrekening

De jaarrekening is door alle bestuursleden goedgekeurd op 27 mei 2020.
Bestuurder, voorzitter: Mevrouw J. Roeland
Bestuurder, penningmeester: Mevrouw J.E. Spook
Bestuurder, secretaris: Mevrouw E.E. van Willigenburg
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