
1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
 

31 december 2020

€ €

1 januari 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Debiteuren 21.844 -
Overige vorderingen en overlopende
activa 13.486 22.893

35.330 22.893

Liquide middelen  (2) 29.974 104.556

 65.304 127.449
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31 december 2020

€ €

1 januari 2020

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (3)

Stichtingsvermogen 908 -

908 -

Bestemmingsfondsen  (4) 29.390 56.710

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 16.989 -
Overige schulden 10.872 70.739
Overlopende passiva 7.145 -

35.006 70.739

 65.304 127.449
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

Baten  (6) 139.824
Directe lasten  (7) 212.722

-72.898

Lasten

Overige bedrijfslasten 18.967

Resultaat -91.865

Financiële baten en lasten  (10) -227

Operationeel resultaat -92.092
Donaties en schenkingen  (11) 93.000

Exploitatieresultaat 908
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Papageno is opgericht op 16 december 2019 en feitelijk en statutair gevestigd op de
Naarderstraat 77 te Laren. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 76659801.

Website: www.papageno.nl.

De stichting stelt zich ten doel:

a. 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;
b. het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven mensen, met de nadruk op van kinderen en
    jongeren (van nul tot dertig jaar), met een autisme spectrum stoornis en aanverwante
    beperkingen;
c. het (doen) verzorgen van kunst- en cultuuractiviteiten;
d. het stimuleren, initiëren en financieren van onderzoek naar onder meer behandelmethoden van
    mensen, met de nadruk op kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar), met een autisme
    spectrum stoornis en aanverwante beperkingen, en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek;
e. fondsenwerving ten behoeve van de hiervoor genoemde doelstellingen,

en al hetgeen met 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

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.
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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

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten 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.

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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