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1. JAARREKENING

Stichting Beter Schrijven te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

ACTIVA

31 december 2018
€
€

Vlottende activa

Vorderingen

[1]

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Liquide middelen

7.698

7.930

-

36

[2]

Totaal activazijde

7.698

7.966

34

1.005

7.732

8.971

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 mei 2021

Amsterdam,
Stichting Beter Schrijven

B. van der Burg

M.E. Bonnike
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Stichting Beter Schrijven te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2018
€
€

[3]
2.419

-5.907
2.419

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

-5.907

[4]
2.728
2.022

5.798
-

63
500

830
8.250

Totaal passivazijde

5.313

14.878

7.732

8.971

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 mei 2021

Amsterdam,
Stichting Beter Schrijven

B. van der Burg

M.E. Bonnike
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Stichting Beter Schrijven te Amsterdam
1.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Kosten van uitbesteed werk

[5]
[6]

€

€

28.464
21.579
1.322

43.110
45.738
350

22.901
5.563

Bruto bedrijfsresultaat
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

2018
€

[7]
[8]
[9]

4.066
302
620

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten
Bijzondere baten
[10]
Som der bijzondere baten en lasten

46.088
-2.978
1.714
8
1.516

4.988

3.238

575

-6.216

-

137
-

7.750

Resultaat

7.750

-

8.325

-6.079

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 mei 2021

Amsterdam,
Stichting Beter Schrijven

B. van der Burg

M.E. Bonnike
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Stichting Beter Schrijven te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Beter Schrijven, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen van de aandacht voor goed schrijven, het verbeteren van de kwaliteit
van (aspirant) schrijvers, en de zichtbaarheid van talent vergrooten door:
* het onder aandacht brengen van literatuur;
* het ontwikkelen van (leer)programma's ten behoeve van (aspirant) schrijvers;
* het verspreiden van informatie, onder ander door middel van uitgeven van (digitale) tijdschriften
en boeken met betrekking tot lezen en schrijven;
* het organiseren van bijeenkomsten, workshops, seminars, events, reizen en overige activiteiten
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Beter Schrijven, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 62621025.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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Stichting Beter Schrijven te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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