
Toelichting op de Balans

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-
opbrengstwaarde.

Liquide Middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter 
vrije besteding van Stichting Leaphy. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen

Langlopende Schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de 
leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende Schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor 
zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde

Omzet
Onder Omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar  geleverde 
goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke.

Overige Baten
Onder overige baten worden verstaan de inkomsten die niet gerelateerd zijn aan de in het verslagjaar geleverde 
goederen en diensten. Dit betreft met name sponsorinkomsten

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op 
investeringen.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te 
rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de 
voorraden.

Kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord 
in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn

Resultaatbestemming
Het resultaat over 2019 wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve. Merk op dat het resultaat over 
2019 twee toegekende maar nog maar deels uitgegeven subsidies bevat; deze zullen in 2020 worden besteed.

Sponsorinkomsten

Sponsorinkomsten zijn in 2019 besteed aan de aanschaf van inventaris. Daarnaast zijn twee grotere subsidies in 
2019 aan de Stichting Leaphy toegekend; hiervan is er één ook in 2019 ontvangen, de andere is in 2019 
gefactureerd maar nog niet ontvangen. Het grootste deel van beide subsidies zal in 2020 worden uitgegeven. Dit 
resulteert per eind 2019 in een relatief grote post aan liquide middelen en debiteuren, alsmede een forse 
toevoeging aan de algemene reserve. Dit zal in 2020 normaliseren zodra de subsidies worden uitgegeven.

Opbouw kosten

Het tweede boekjaar in het bestaan van Stichting Leaphy stond in het teken van het professionaliseren van de 
produkten en diensten. Hierdoor zijn er enkele eenmalige posten geweest voor onder andere het verbeteren van 
de (logistiek rondom de) webshop en het uitbreiden van het opleidingmateriaal. Daarnaast zijn er juridische 
kosten gemaakt in verband met de Europese Merkregistratie. Samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met 
Amerpoort / De Wissel voor het inpakwerk en met Laserbeest voor het snijden van de frames. Stichting Leaphy 
heeft ook in 2019 veel hulp gehad van vrijwilligers; hierdoor is de post Vrijwilligersvergoeding toegenomen ten 
opzichte van 2017/2018. Merk op dat de  niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, niet wordt 
verantwoord in de staat van baten en lasten. Deze niet-financiële bijdrage bestond in 2019 onder meer uit het 
geven van workshops, het doorontwikkelen van het Leaphy concept en verzorgen en professionaliseren van de 
logistiek rondom de verkoop.

Bestuurdersvergoeding
In 2019 is aan de bestuurders van Stichting Leaphy geen vergoeding uitgekeerd voor het uitvoeren van de 
bestuurstaken
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