
 

 
 
 
 

          

  Winst- en verliesrekening 2021      

          

          

Kosten  2021 2020  Opbrengsten 2021 2020  

          

Algemene kosten    Ontvangsten    

Per Saldo  144,75 141,00  Donaties en sponsoring 30062,11 8074,00  
Bijeenkomsten ouders/kids 315,86 196,01  Bijdrage ouders 6050,00 5800,00  
Reklamekosten/representatie 11,00 199,44       

Sponsor-Fondsenwerving 360,00 315,00       

Verzekeringen 484,00 490,05       

          

Financiele kosten         

Bankkosten  219,44 229,15       

          

Resultaat  34577,06 12303,35       

          

  36112,11 13874,00    36112,11 13874,00  

          

          

          

  Balans 31 december 2021      

          

Activa  2021 2020  Passiva  2021 2020  

          

Vaste activa    Eigen vermogen    

Te bouwen pand 7834,75 6292  Kapitaal  73451,50 38874,44  

          

Financiele vaste activa    Vreemd vermogen kort    

Rabobank  90616,75 82582,44  

Vooruitontvangen 
bedragen 25000,00 50000,00  

          

  98451,5 88874,44    98451,5 88874,44  
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TOELICHTING OP DE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING   
  
  
A. ALGEMENE GRONDSLAGEN OPSTELLING JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. Baten worden verantwoord zodra ze 
gerealiseerd zijn. Lasten worden genomen zodra ze voorzienbaar zijn.  
  
  
B. WAARDERINGSGRONDSLAGEN OPSTELLING JAARREKENING  
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van de op  basis van de 
geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast 
percentage van de aanschafwaarde.  
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover nodig wordt een voorziening voor 
dubieusheid gevormd.  
De liquide middelen en de kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
Onder langlopende c.q. kortlopende schulden zijn de schulden met een resterende looptijd van maximaal 
een jaar respectievelijk langer dan een jaar opgenomen.  
De winst of het verlies wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
boekjaar toe te rekenen kosten.  
Opbrengsten en kosten worden bepaald met inachtneming van een voorzichtigheidscriterium. 
Opbrengsten worden verantwoord, voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Kosten worden 
genomen indienzij hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar en uiterlijk voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
Buitengewone baten en lasten betreffen winsten of verliezen welke niet uit de normale bedrijfsvoering 
voortkomen en van incidentele aard zijn.   
  
 
          


