
 
 

 

Stichting Noppes Beheer, te Beverwijk 1  

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Vaste activa         
Materiële vaste activa   12.192   8.781 

Financiële vaste activa   203.727   153.727 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Handelsdebiteuren 164.900   11.897   

Verbonden partijen 190.000   -   

Overige vorderingen 1.485   19.722   

    356.385   31.619 

Liquide middelen   20.976   112.123 

     

Totaal 

  

593.280 

  

306.250 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Vrije reserve -159.636   -   

Bestemmingsreserve 648.904   149.922   

 

  489.268   149.922 

Langlopende schulden   17.500   47.500 

Kortlopende schulden         
Kortlopende aflossingverplichting 

langlopende leningen 30.000   30.000   

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 5.069   23.948   

Verbonden partijen -   2.236   

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 36.932   31.971   

Overige schulden 14.511   20.673   

    86.512   108.828 

Totaal 

  

593.280 

  

306.250 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

  

Begroting 

2019 2019 2018 

  € € € 

Netto-omzet 594.271 587.422 579.106 

Som der exploitatiebaten 594.271 587.422 579.106 

Kostprijs van de omzet - - 4.468 

Personeelskosten       
Lonen en salarissen 357.928 417.215 416.275 

Sociale lasten 51.232 54.259 61.063 

Pensioenlasten 26.096 28.785 30.529 

Andere personeelskosten 27.090 17.063 21.131 

        

Afschrijvingen en waardeverminderingen       
Afschrijvingen materiële vaste activa - 720 3.631 

        

Overige bedrijfskosten       
Huisvestingskosten 43.250 21.676 105.837 

Exploitatiekosten 300 367 350 

Verkoopkosten 4.500 11.747 42.838 

Auto- en transportkosten - - 2.200 

Algemene kosten 80.250 193.579 101.491 

Andere kosten - - 200.000 

        

Som der exploitatielasten 590.646 745.411 989.813 

Exploitatieresultaat 3.625 -157.989 -410.707 

Financiële baten en lasten       
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.900 -1.647 -2.235 

Resultaat 1.725 -159.636 -412.942 

Resultaatbestemming       

Vrije reserve - -159.636 -72.609 

Bestemmingsreserve 1.725 - -340.333 

Bestemd resultaat 1.725 -159.636 -412.942 
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3 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Noppes Beheer, statutair gevestigd te Beverwijk bestaan voornamelijk 

uit het ondersteunen, beheren, subsidiëren, opstarten en participeren in stichtingen die als doel 

hebben het bijdragen aan het milieu en de werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, alsmede het exploiteren van een kringloopwinkel. 

Locatie feitelijke activiteiten 

Stichting Noppes Beheer is feitelijk gevestigd op Parallelweg 10 te Beverwijk en is ingeschreven bij 

het handelsregister onder nummer 61713651. 
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4 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

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.  

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 

waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale 

waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief 

transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van 

voorzieningen wegens oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Langlopende schulden 

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

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden 

worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of 

disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 

schuld. 
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Netto-omzet 

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

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

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de 

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.  

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 


