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BALANS Stichting Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland

€ € € € € € € €
ACTIVA PASSIVA

Stichtingsvermogen 3.012 4.113

Bestemmingsreserve
Vervanging kleding 1.000 1.000
Vervanging inrichting hui 1.000 1.000
Jubileum 500 500

Vlottende activa 2.500 2.500
Overlopende vorderingen 0 273

Kortlopende schulden
Liquide middelen 5.993 7.443 Overlopende schulden 481 830

5.993 7.443 5.993 7.443

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019



WINST- EN VERLIESREKENING Stichting Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland

€ € € €

Opbrengsten 5.958 11.895

Niet toegerekende kosten
Algemene organisatiekosten 3.837 2.935
Kosten figuranten 48 0
Kosten realisatie huis 1.438 7.182
Overige kosten 486 393

5.809 10.510

Produktieresultaat 149 1.385

Dotatie bestemmingsreserves:
Vervanging kleding 500 500
Vervanging inrichting huis 500 500
Jubileumactiviteiten 250 250

1.250 1.250

Resultaat boekjaar -1.101 135

2020 2019



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en 
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van
 investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Voor zover materiële vaste activa zijn 
verkregen door de overname van de betrokken ondernemingen zijn deze gewaardeerd op 
actuele waarden op het moment van verkrijging van de aandelen. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven.

Met betrekking tot de afschrijvingen worden de volgende percentages gehanteerd:
Overige vaste bedrijfsmiddelen  20%

Vorderingen en overlopende activa
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 voor
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Vorderingen en schulden
Opgenomen vorderingen, rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het
 jaar, gewaardeerd tegen kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten andere 
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrond-
slagen. 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.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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