
STICHTING MS IN BEELD, 'S HERTOGENBOSCH
Balans per 31 december 2020 2020 2019

EUR EUR

Materiele vaste activa
Apparatuur 6.607 9.224

Liquide middelen
Bank 1.503 2.683

8.110 11.907

Kapitaalrekening 8.110 11.907



STICHTING MS IN BEELD, 'S HERTOGENBOSCH

Staat van baten en lasten over 2020

EUR EUR EUR EUR

Baten
Donaties 689 10.620
Subsidie 0 6.642
Overige opbrengsten 0 312

689 17.574
Lasten
Afschrijvingskosten materiele vaste activa 2.968 2.877
Opleidingskosten 0 1.419
Verzekeringen 560 560
Hotelkosten en vliegtickets 725
Voorlichtingskosten 0 179
Computerkosten 93 433
Overige kosten 140 199

4.486 5.667

Saldo -3.797 11.907
Saldo voorgaand jaar 11.907 0

Kapitaalrekening 8.110 11.907

20192020



STICHTING MS IN BEELD, 'S HERTOGENBOSCH
Toelichting op de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020

1. Algemeen
De Stichting MS in beeld is opgericht op 26 September 2018 en statutair gevestigd te 's Hertogenbosch.
De Stichting is onder nummer 72687355 ingeschreven in het Kamer van Koophandel en heeft 
een Anbi status. Het RSIN nummer is 859198133
Het bezoekadres van de Stichting is De Beukums 94, 5283EX Boxtel. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Doelstelling 
De Stichting heeft ten doel het verstrekken van informatie over onderwerpen die leven bij Multiple Sclerose patienten

3. Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische
kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaalrekening), 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag
is vermeld. 

Het resultaat (saldo) wordt bepaald het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten
uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigings-
prijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening
houdend met een eventuele restwaarde.

4. Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 

Het bestuur


