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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   285.914   242.289 

Vlottende activa         
Vorderingen   194.460   297.018 

Liquide middelen   1.551.457   1.224.604 

     

Totaal 

  

2.031.831 

  

1.763.911 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Vrije reserve 263.860   263.860   

Bestemmingsreserve 133.565   239.565   

 

  397.425   503.425 

Langlopende schulden   114.850   90.226 

Kortlopende schulden   1.519.556   1.170.260 

Totaal 

  

2.031.831 

  

1.763.911 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  

Begroting 

2021 2021 2020 

  € € € 

Netto-omzet 3.014.715 2.411.772 2.733.658 

Overige bedrijfsopbrengsten - 373.627 103.910 

Som der exploitatiebaten 3.014.715 2.785.399 2.837.568 

Kostprijs van de omzet 89.000 136.733 49.714 

Personeelskosten 1.850.655 1.570.106 1.721.658 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 130.830 35.283 5.356 

Overige bedrijfskosten       
Huisvestingskosten 726.425 749.298 701.324 

Exploitatiekosten 6.750 8.158 7.297 

Verkoopkosten 37.500 32.612 39.662 

Auto- en transportkosten 55.525 57.148 57.091 

Algemene kosten 74.199 46.931 47.197 

        

Som der exploitatielasten 2.970.884 2.636.269 2.629.299 

Exploitatieresultaat 43.831 149.130 208.269 

Financiële baten en lasten -15.300 -15.565 -15.295 

Resultaat 28.531 133.565 192.974 

Resultaatbestemming       

Bestemmingsreserve 28.531 133.565 192.974 

Bestemd resultaat 28.531 133.565 192.974 
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3 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland, statutair gevestigd te Beverwijk bestaan 

voornamelijk uit het exploiteren van meerdere kringloopwinkels in de regio Zaanstreek-Waterland.  

Locatie feitelijke activiteiten 

Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland is feitelijk gevestigd op Parallelweg 10 te Beverwijk en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34340490. 
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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 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

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. 

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. 

 


