Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2020 en Begroting 2021
Inkomsten
2020
De rente-inkomsten lopen terug en zijn in de loop van het jaar zelfs naar 0 gedaald.
2021
Uit de nalatenschap van mevrouw Dr. E.A. Schram zijn effectenportefeuilles bij ABN en UBS verkregen.
De geschatte dividenden hieruit zijn opgenomen in de begroting:
De begrote dividenden UBS zijn gelijk aan de ontvangen dividenden minus belastingen van 2020.
De begrote dividenden ABN zijn geschat op basis van de ontvangen dividenden t/m april 2021.

Uitgaven
Studie- en reisbeurzen
Dit jaar zijn geen reisbeurzen gesponsord.
Dr. B.L. Schram-Awards
2020
Het 36 EPS symposium in Sitges is i.v.m. corona verschoven naar 2021.
Ook het symposium van de Dutch Peptide Society is niet doorgegaan.
2021
Het 36 EPS symposium in Sitges is voor de 2e keer verschoven. Nu naar 2022.
Ook het voor 2021 geplande APS symposium in Whistler , Canada is vanwege covid verschoven naar
2022.
Voor de uitreiking van de NVBMB awards is € 5000 begroot.
Schoolproject t.b.v. de Schram Stichting, Chennai, India
2020
Door de heer Elgersma is in januari 2020 een bezoek aan Chennai gebracht. Vanwege de COVID-19
pandemie was daarna geen bezoek meer mogelijk aan Chennai.
Bedrijfsvoering
2020
De uitgaven voor de ESCOM bedrijfsvoering zijn wegens de onvolledigheid van het ESCOM bestuur
gedurende een groot deel van 2020 door de executeur ten laste gebracht van de ervenrekening.
De kosten voor kantoorbenodigdheden waren lager dan begroot.
De bestuurskosten zijn ruim binnen het budget gebleven.
2021
Vanwege de uit de nalatenschap van mevrouw Dr. E.A. Schram ontvangen effectenportefeuilles is een
taxatie van de vermogensbeheerkosten van de ABN en UBS portefeuilles opgenomen in de begroting.
De negatieve rentekosten ABN zijn begroot op 550 euro.

Grondslagen
Inkomsten
Rente heeft betrekking op de renteopbrengsten ontvangen in het boekjaar.
Donaties zijn de in het boekjaar ontvangen schenkingen van de ESM-stichting.
Uitgaven
Zijn de bij het boekjaar behorende uitgaven.

Deze Winst- en Verlies rekening is vastgesteld te Leiden op 31 mei 2021.

Drs. J. Elgersma, voorzitter en penningmeester

Toelichting Balans 31-12-2020, 31-12-2020 en Begrote Balans 31-12-21
Het totaal aan Activa is in 2020 afgenomen met € 782 (negatief saldo 2020 a € 1.195, excl. Nog te
Betalen declaraties in 2020 a € 413).
Het vrij te besteden saldo is in 2020 afgenomen met € 1.195. Dit is het negatieve saldo van de Winst- en
Verliesrekening 2020.
De voormalige Private Banking Spaarrekening en de Vermogens Spaarrekening zijn samengevoegd in
een Beleggers Liquiditeiten Rekening (ABN).
In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met de nalatenschap van mevrouw Dr. E.A. Schram
(Banktegoeden en Effectenportefeuilles) en een begroot negatief saldo a € 5.950 van de Winst- en
Verliesrekening.

Grondslagen
Volgens het ESCOM beleggingsstatuut moet het stamvermogen van € 1.600.000 (dd. 18-12-2019) in
stand worden gehouden.
Activa
Tegoed diverse rekeningen: deze liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Passiva
Vrij te besteden saldo: is gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Deze balans en balansbegroting zijn vastgesteld te Leiden op 31 mei 2021.

Drs. J. Elgersma, voorzitter en penningmeester

Drs J.Elgersma, penningmeester

