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Jaarrekening 2016 
 

 
 

NIVOZ

ACTIVA 2015 2016 PASSIVA 2015 2016

Vlottende activa Stichtingsvermogen

Vlottende activa 136.671€          94.279€            Stichtingsvermogen 59.836€            62.595€            

Totaal Vlottende activa 136.671€          94.279€            Totaal Stichtingsvermogen 59.836€            62.595€            

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden 76.835€            31.685€            

Totaal Kortlopende schulden 76.835€            31.685€            

Totaal ACTIVA 136.671€         94.279€            Totaal PASSIVA 136.671€         94.279€            

KOSTEN 2015 2016 OPBRENGSTEN 2015 2016

Directe kosten Opbrengsten

Directe kosten 553.570€          493.912€          Opbrengsten 1.230.494€      1.224.068€      

Totaal Directe kosten 553.570€          493.912€          Totaal Opbrengsten 1.230.494€      1.224.068€      

Bruto resultaat 676.924€          730.156€          

indirecte kosten

indirecte kosten 689.708€          727.397€          

Totaal indirecte kosten 689.708€          727.397€          

Netto winst (12.784)€          2.759€              

Balans

Verlies & Winstrekening
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Toelichting op de jaarrekening 

 
Algemene gegevens 
 
Stichting NIVOZ heeft ten doel de ontwikkeling van een nieuwe, veelvormige onderwijspraktijk die 
aansluit bij de vragen en ontwikkelingsbehoeften van jonge mensen, die beschikbaar is voor iedereen 
en die in de samenleving is verankerd. Deze onderwijspraktijk dient een uitdagende leeromgeving 
alsmede een pedagogische omgeving te zijn, in de ruimste zin der betekenis. 
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De resultaten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. Bij opstelling van de jaarrekening is voor zover mogelijk aangesloten bij de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur of lagere marktwaarde. 
 
Voorraden 
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-
opbrengstwaarde.  
 
Vorderingen 
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek 
van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.  
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Omzet 
Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, 
voor geleverde goederen en diensten. 
 
Directe kosten 
Onder directe kosten wordt verstaan de aan de omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen 
alsmede de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.  
 
Bedrijfskosten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingen van vaste activa zijn berekend middels vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde. Afschrijvingen op vlottende activa (inclusief een eventuele toevoeging aan de 
voorziening dubieuze debiteuren) zijn bepaald op basis van de nominale waarde van de vlottende 
activa. 
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Overige gegevens 
 
Accountantsverklaring 
Stichting NIVOZ heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling van een deskundigenonderzoek op grond van 
artikel 2:396 boek 2 BW. 
 
Statutaire bepalingen omtrent de winstbestemming 
Statutair dienen exploitatie-overschotten geheel ten goede te komen aan de doelstelling van de 
Stichting. 
 

 


