
Stichting SpringerUit te Schoorl

Balans na winstbestemming

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

€ € €

A C T I V A

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.767

Vlottende activa

Debiteuren 9.232 9.206 9.179

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.232 9.206 9.179

Liquide middelen 45.676 32.146 20.198

Totaal activa 56.675 41.352 29.377

P A S S I V A

Stichtingsvermogen 46.191 33.577 21.963

Kortlopende schulden

Crediteuren 358 407

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.945 3.874 3.543

Overige schulden 2.943 188 210

Overlopende passiva 3.596 3.355 3.254

10.484 7.775 7.414

Totaal passiva 56.675 41.352 29.377



Stichting SpringerUit te Schoorl

Staat van baten en lasten

Realisatie Realisatie Realisatie

2020 2019 2018

€ € €

Baten

Netto-omzet 115.220 118.520 114.583

Som van de geworven baten 115.220 118.520 114.583

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 72.263 71.013 62.032

Afschrijvingen 233

Huisvestingslasten 24.996 24.624 26.134

Exploitatielasten 1.574 2.872 4.858

Kantoorlasten 55 2.846

Verkooplasten 839 4.920 2.350

Algemene lasten 2.452 3.321 1.707

102.412 106.750 99.927

Financiële baten en lasten -194 -156 -140

Saldo baten en lasten 12.614 11.614 14.516

Resultaatbestemming

Stichtingsvermogen 12.614 11.614 14.516



Grondslagen voor waardering van activa en passiva en van het resultaat

Algemeen

De cijfers opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De cijfers zijn opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 

waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 

nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten 

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid 

voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen 

en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

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.


