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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Vaste activa         
Materiële vaste activa   212.939   151.698 

Vlottende activa         
Vorderingen   182.348   322.505 

Liquide middelen   1.369.883   917.217 

     

Totaal 

  

1.765.170 

  

1.391.420 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Vrije reserve 116.848   175.953   

Bestemmingsreserve -   10.601   

 

  116.848   186.554 

Langlopende schulden   65.392   33.820 

Kortlopende schulden   1.582.930   1.171.046 

Totaal 

  

1.765.170 

  

1.391.420 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  

Begroting 

2021 2021 2020 

  € € € 

Netto-omzet 2.445.817 1.940.612 2.267.600 

Overige bedrijfsopbrengsten - 347.014 116.371 

Som der exploitatiebaten 2.445.817 2.287.626 2.383.971 

Kostprijs van de omzet 72.000 112.173 49.533 

Personeelskosten 1.361.082 1.444.946 1.577.070 

Afschrijvingen en waardeverminderingen       
Afschrijvingen materiële vaste activa 86.150 42.436 57.593 

        

Overige bedrijfskosten       
Huisvestingskosten 473.368 560.427 545.760 

Exploitatiekosten 10.000 21.874 20.085 

Verkoopkosten 35.000 31.774 32.039 

Auto- en transportkosten 69.067 63.819 65.083 

Algemene kosten 53.745 56.751 62.483 

        

Som der exploitatielasten 2.160.412 2.334.200 2.409.646 

Exploitatieresultaat 285.405 -46.574 -25.675 

Financiële baten en lasten -10.500 -12.531 -13.085 

Resultaat 274.905 -59.105 -38.760 

Resultaatbestemming       

Vrije reserve 274.905 -59.105 -38.760 

Bestemd resultaat 274.905 -59.105 -38.760 
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3 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Noppes West-Friesland, statutair gevestigd te Beverwijk bestaan 

voornamelijk uit het exploiteren van meerdere kringloopwinkels in de regio West-Friesland.  

Locatie feitelijke activiteiten 

Stichting Noppes West-Friesland is feitelijk gevestigd op Parallelweg 10 te Beverwijk en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37144767. 
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4 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

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. 

NOW-regeling 

De tegemoetkoming uit hoofde van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van 

werkgelegenheid (NOW) is verwerkt in de jaarrekening voor zover redelijk zeker is dat de 

tegemoetkoming wordt verkregen en aan de voorwaarden wordt voldaan. De tegemoetkoming is 

verwerkt onder de overige opbrengsten. De baten zijn toegerekend aan de periode waarin de 

gesubsidieerde loonkosten zijn verantwoord. 

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.  

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. 

 


