
1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
 

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 1.680 -

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 403.449 3.449

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Debiteuren 48.075 18.620
Overige vorderingen en overlopende
activa 1.185.736 1.122.598

1.233.811 1.141.218

Liquide middelen  (4) 72.878 171.452

 1.711.818 1.316.119
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (5)

Stichtingsvermogen 1.685.628 1.249.830

1.685.628 1.249.830

Bestemmingsfondsen  (6) 2.622 16.612

Kortlopende schulden  (7)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 5.127 18.763
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen 4.168 6.943
Overlopende passiva 14.273 23.971

23.568 49.677

 1.711.818 1.316.119
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

Baten doelstelling  (8) 916.022
Lasten doelstelling  (9) 273.000

643.022

Overige lasten

Personeelslasten  (10) 123.826
Afschrijvingen  (11) 377
Wervingslasten  (12) 34.397
Organisatielasten  (13) 46.881

205.481

Resultaat voor financiële baten en lasten 437.541

Financiële baten en lasten  (14) -1.743

Exploitatieresultaat 435.798
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Papageno Fonds is feitelijk gevestigd op de Naarderstraat 77 te Laren.
website: www.stichtingpapageno.nl
De Stichting Papageno statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
koophandel onder nummer 4121.6810 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
beogende Instelling (ANBI).

De stichting stelt zich ten doel:

- het ontwikkelen van een visie op leven met een autisme spectrum stoornis en aanverwante
beperkingen waarin de hierna genoemde doelstellingen in onderlinge samenhang als grondslag
kunnen dienen voor het beleid van de stichting en waarbij de kwaliteit van leven van mensen, met
de nadruk op kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar) met een autisme spectrum stoornis en
aanverwante beperkingen centraal staat;
- het (doen) bieden van hulp aan mensen, met de nadruk op kinderen en jongeren (van nul tot
dertig jaar), met een autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen;
- het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen, met de nadruk op kinderen en
jongeren (van nul tot dertig jaar), met een autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen;
- het stimuleren, initiëren en financieren van onderzoek naar onder meer behandelmethoden en
innovaties voor mensen, met de nadruk op kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar), en daar
aan gerelateerd wetenschappelijk onderzoek;
- en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

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.
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Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en
overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden
aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens
worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de
verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste
respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook
transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente
ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering
gebracht op de winst-en-verliesrekening.

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 de bedragen waartegen
de schuld moet worden afgelost.
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GRONDSLAGEN VOOR DE 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; 
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

De opbrengsten bestaan uit donaties van particulieren, bedrijven en organisaties zonder
winstoogmerk.

Lasten

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

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van
het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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