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Voorwoord
2020 is een bewogen jaar geweest. Wat een bijzonder jaar had moeten zijn vanwege 75 jaar vrijheid, is
voor een groot deel in het water gevallen door Covid-19. Juist in 2020 stonden gastsprekers en scholen
te trappelen om hun persoonlijke verhaal te vertellen, maar onverwacht werden veel gastlessen
geannuleerd.
Maar Covid-19 hee� ons ook iets gebracht. We hebben Live Online Gastlessen ontwikkeld. Iets wat we
nooit hadden gedaan als dit virus zich niet had geopenbaard.
In dit jaarverslag geven wij op hoofdlijnen weer welke activiteiten hebben plaatsgevonden.
S. Voogt
Voorzi�er
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1. Samenvatting
Ben je als instelling in staat om een crises te overleven? Daar kan Na de Oorlog volmondig ‘ja’ op zeggen!
Met onze inventiviteit en mede ondersteund door diverse fondsen wisten wij ondanks de sluiting van de
scholen een nieuw product te ontwikkelen.
2020 was ook tegelijkertijd aanleiding om goed naar onszelf te kijken. Klopt onze missie en visie nog? Welke
zaken kunnen we ontwikkelen? En welke nieuwe doelgroepen kunnen we aanboren.
Ook onze sponsoren en fondsen hebben ons niet in de steek gelaten. Integendeel: nieuwe fondsen zijn
aangeboord en sponsoren hebben er een schepje bovenop gedaan, mede door inspanning van het bestuur.
Het is tijd om Na de Oorlog verder uit te bouwen op diverse terreinen.

2. Profiel van de organisatie: missie, visie, doelen en strategie
Na de Oorlog is opgericht op 15 maart 2016 met als doel de naoorlogse generatie gastsprekers op te leiden
en te bemiddelen naar scholen en openbare bijeenkomsten.
Onze visie krijgt vorm als wij naar de wereld om ons heen kijken. Momenteel zijn de termen polarisatie
en uitsluiting van toepassing. Dat levert racisme en in 2020 ook weer meer antisemitisme op. Juist door
Covid-19 is het antisemitisme toegenomen. In onze visie helpt de kracht van het persoonlijke verhaal
om deze polarisatie tegen te gaan en meer begrip en inleving te kweken voor mensen die anders denken
dan jijzelf. In onze visie verloopt daarom een goed verteld verhaal via het persoonlijke domein, waardoor
herkenning en sympathie kan ontstaan. Langs het emotionele domein, waar gevoelens en emoties het
empathisch vermogen van de luisteraar aanspreken, naar het universele domein, waar via meevoelen en
invoelen een gemeenschappelijk gevoel kan ontstaan.
Door het delen van verhalen kan verbinding ontstaan tussen mensen en tussen gemeenschappen. De focus
wordt daarbij verlegd an de nadruk op de verschillen naar het ervaren van overeenkomsten.
Ons doel is om d.m.v. persoonlijke verhalen over genocides antisemitisme, racisme en discriminatie aan
de orde te stellen. Denken en handelen vanuit het belang van het onderwijs is het uitgangspunt om het
persoonlijke verhaal vorm te geven. Een combinatie van ‘kijken naar’, ‘zelf doen’ en ‘reflecteren op’ vormt
de basis voor al onze activiteiten.
Het doel wat wij ons in 2020 hadden gesteld is het geven van minimaal 500 gastlessen. Dat is door Covid-19
niet behaald.
Onze strategie is gericht op landelijke dekking. Per jaar kunnen wij ongeveer acht gastsprekers opleiden die
elk zo’n 15 tot 25 gastlessen geeft.
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3. Bestuur en medewerkers
Het bestuur bestond in 2020 uit drie leden:
S. Voogt – voorzitter
J. Vincent – secretaris
I. Vijzelman – penningmeester
Halverwege het jaar is de penningmeester toegetreden tot het bestuur.
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn:
Anne-Maria van Hilst- coach
Sara-Joan van der Kallen - theatercoach
Annelies Kuijper - bemiddelaar
Deborah Lens - oprichter
Romee Linnekamp - communicatie
Floor van Lunen - financiën
Anna Noordeloos - bemiddelaar
Noël van Rens - filmmaker
Yoni Serlie - theatercoach
Jaïr Stranders - theatercoach
Hanna Timmers - theatercoach
Vectorific Design - (digitale) vormgeving
Stella Lens - acquisitie
Jelle Zijlstra - theatercoach

4. Werkmethodes
Begin maart werden wij geconfronteerd met Covid-19 en werden alle gastlessen geannuleerd. In die tijd
hebben wij onze Live Online Gastlessen ontwikkeld.
We hebben daarvoor een nieuw onderwijskundig concept ontwikkeld, waarbij wij zowel de studio zijn
ingegaan als naar locaties in Nederland en daarbuiten waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Hierdoor
triggeren we de verbeelding en ontstaat empathie. Dat alles afgewisseld met live vertellen, foto’s,
authentieke films en veel interactie met leerlingen in de vorm van dilemma’s, open en gesloten vragen enz.
Kortom: een organisch geheel!
De Live Online Gastlessen zijn goed ontvangen. Wij hebben 60 Live Online Gastlessen gegeven in 2020 met
drie gastsprekers. Hierin zijn we gesteund door het VSBFonds en het Fonds 1818. De techniek in de klas was
een punt van aandacht. Daarom hebben wij besloten om een separate techniekcheck in te stellen, los van
de gastles. Bij onze gastlessen is bovendien altijd een technisch begeleider aanwezig.
Onze opleiding aan gastsprekers is tijdelijk stil gelegd en na de zomervakantie hervat. Er zijn vijf
gastsprekers opgeleid in 2020. Onze opleidingsstrategie is er een die gebruikelijk is in de cultuureducatieve
sector. Gastsprekers worden op meerdere fronten langdurig begeleid. Dit heeft effect op het aantal
gastlessen en de waardering van het onderwijs.
In 2021 bestaan wij vijf jaar. Dit was aanleiding om onze missie en visie te herijken en een beleid voor de
komende 5 jaar te ontwikkelen. We worden hierin begeleid door de Sesamacademie. Dit wordt eveneens
gesponsord door het Fonds 1818.
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5. Vooruitblik
•

Voorbereiding gastles

Iedere gastspreker heeft een werkblad dat inspeelt op het persoonlijke verhaal. Dit is bedoeld voor het
primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is lesmateriaal ontworpen rondom de theorie van
Stanton.
In onze missie staat voorop dat een combinatie van ‘kijken naar’, ‘zelf doen’ en ‘reflecteren op’ de basis
vormt voor al onze activiteiten. In relatie tot de voorbereiding op activiteiten die zich richten op het ‘zelf
doen’.
•

Communicatie

We gaan een communicatiebeleid ontwikkelen.
•

Tweedelijns werk

We gaan in samenwerking met een aantal gastsprekers dat momenteel werkzaam is in het onderwijs en het
trainingscircuit een onderwijspakket voor pabo’s en lerarenopleidingen ontwerpen en uitvoeren.
•

Openbare gastlessen

Een deel van onze gastsprekers is geschikt om in kleine theaters hun gastles te geven. We gaan hiervoor
een subsidie aanvragen.
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6. Financiële verantwoording
De volgende fondsen en sponsoren hebben een bedrag gedoneerd:
Louis Polack
Nederlandse Spoorwegen
Bonneterie
Gemeente Den Haag
Gemeente IJsselstein
Grootste Familie
Volkskracht
August Fentener
Tellingen pul
Fonds 1818
VSB Fonds
Door-Geven
Prins-Bernard Cultuurfonds
In de bijlage treft u de jaarrekening aan.

Stichting Gastsprekers Oorlogen
www.nadeoorlog.nl

info@nadeoorlog.nl

06-261 68 301
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Jortt

Fiscale jaarrekening

NA DE OORLOG
Periode:
1 januari 2020 - 31 december 2020

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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Jortt

Samenstellingsverklaring voor:
NA DE OORLOG
Loevesteinlaan 232
2533BA Den Haag
Rechtsvorm: Stichting
KvK: 65569911
Statutaire zetel: Den Haag
Opgesteld op: 28-04-2021
Deze samenstelopdracht is opgesteld door:
Boekhoudprogramma Jortt
Geachte directie,
Hierbij ontvangt u het nanciële verslag van uw onderneming over 01-01-2020 tot en met 31-12-2020. Dit nancieel overzicht bevat:
de balans per 01-01-2020
de balans per 31-12-2020
de Winst-en-verliesrekening over 01-01-2020 tot en met 31-12-2020
en de toelichting, welke tezamen het nancieel overzicht van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 vormen
de belangrijke KPI / kengetallen
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestaat deze samenstelopdracht uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van nanciële gegevens.
De aard van de samenstellingsopdrachten is zodanig dat er geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is namelijk, dat deze zich baseert op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het
bestuur van de entiteit. Op basis van die verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld.
De jaarrekening is, voor zover mogelijk, opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De onderneming
heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
Hoogachtend,
Jortt BV

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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Balans activa (bezittingen)

Jortt

31 december 2020

1 januari 2020

€ 14.668,69

€ 12.353,90

€ 0,00

€ 0,00

Immateriële vaste activa (Niet fysieke bedrijfsmiddelen)

€ 0,00

€ 0,00

Materiële vaste activa (Fysieke bedrijfsmiddelen)

€ 0,00

€ 0,00

Financiële vaste activa (Financiële bedrijfsmiddelen)

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.668,69

€ 12.353,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.500,84
€ 0,00
€ 6.500,84

€ 5.763,66
€ 43,48
€ 5.720,18

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.167,85
€ 8.167,85

€ 6.590,24
€ 6.590,24

Activa
Activa (bedrijfsmiddelen)

Vlottende activa (bedrijfskapitaal)
Voorraden
Vorderingen (nog te ontvangen)
Rekeningen-courant
Onbetaalde facturen klanten
E ecten
Liquide middelen (kas en bank)
NL22 BUNQ 2290 6191 67

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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Balans passiva (eigen vermogen en schulden)

Jortt

31 december 2020

1 januari 2020

€ 14.668,69

€ 12.353,90

€ 0,00

€ 10.343,78

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 58.237,46
€ -58.237,46

€ -646,47
€ 59.187,35
€ -59.833,82

€ 0,00
€ 0,00

€ 10.990,25
€ 10.990,25

€ 14.668,69

€ 2.010,12

€ 12.244,11
€ 12.244,11

€ 1.943,81
€ 1.943,81

Langlopende schulden

€ 0,00

€ 0,00

Achtergestelde leningen

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.424,58
€ 187,20
€ 2.237,38

€ 66,31
€ 66,31
€ 0,00

Passiva
Eigen vermogen
Stortingen en onttrekkingen
Resultaat (winst / verlies)
Opbrengsten
Kosten
Reserves
Overige reserves

Schulden
Voorzieningen
Voorzieningen

Kortlopende schulden (nog te betalen)
Nog niet gefactureerd aan klant
Onbetaalde facturen leveranciers

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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Jortt

Overlopende posten
Debiteuren (Onbetaalde facturen klanten) op 31 december 2020
Omschrijving

Nummer

Datum

Gastles Robert Duizend

Factuur 202007-183

08-07-2020

€ 112,00

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-229

21-12-2020

€ 90,10

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-231

21-12-2020

€ 35,00

Donatie 2020

Factuur 202012-222

17-12-2020

€ 5.000,00

Gastles WO2

Factuur 202012-224

21-12-2020

€ 122,06

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-225

21-12-2020

€ 68,41

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-228

21-12-2020

€ 101,62

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-234

21-12-2020

€ 52,45

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-233

21-12-2020

€ 75,51

Gastles Robert Duizend incl. korting

Factuur 202012-237

21-12-2020

€ 124,00

Gastles Robert Duizend

Factuur 202012-238

21-12-2020

€ 101,05

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-236

21-12-2020

€ 93,14

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-223

21-12-2020

€ 48,99

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202011-192

01-11-2020

€ 46,59

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-232

21-12-2020

€ 38,92

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-235

21-12-2020

€ 70,00

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-230

21-12-2020

€ 36,48

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-227

21-12-2020

€ 90,52

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202012-226

21-12-2020

€ 59,93

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202011-194

01-11-2020

€ 45,07

Gastles WO2 incl. korting

Factuur 202011-195

01-11-2020

€ 89,00

Totaal

Bedrag

€ 6.500,84

Crediteuren (Onbetaalde facturen leveranciers) op 31 december 2020
Omschrijving

Nummer

Datum

Opleiding gastsprekers

Boeking 1114

01-02-2020

Totaal

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list

Bedrag
€ 2.237,38
€ 2.237,38
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Jortt

Onbetaalde belastingen op 31 december 2020
Categorie

Bedrag

Omzetbelasting (btw)

€ 0,00

Sociale lasten / Loonbelasting

€ 0,00

Vennootschapsbelasting

€ 0,00

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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Winst-en-verliesrekening 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
Opbrengsten

€ 58.237,46

100%

Kosten

€ 58.237,46

100%

Resultaat (winst / verlies)

€ 0,00

0%

Buitengewone baten en lasten

€ 0,00

Resultaat uit deelnemingen

€ 0,00

Winstbelasting

€ 0,00

Totaal

€ 0,00

Omzet
-- Diverse omzet
---- Fondsen
---- Donaties instellingen
---- Donaties particulieren
---- Inkomsten gastlessen
-- Omzet uit facturen
Financiële opbrengsten
-- Rente

Overige kosten
-- Andere kosten
---- Tekst en regie
---- Vrijwilligersvergoeding gastsprekers
---- Film
---- Kantoorkosten
---- Vormgeving en webdesign algemeen
---- Vrijwilligersvergoeding marketing en publiciteit
---- Rekwisieten en overigen gastsprekers
---- Vrijwilligersvergoeding bemiddeling
---- Vrijwilligersvergoeding Coördinator
---- Reiskosten
---- Didactische ondersteuning
---- Abonnement en lidmaatschap
---- Lunch en diner / representatie kosten
---- Kerst en verjaardagen
---- Bestuurskosten
---- Vrijwilligersvergoeding nanciele administratie
---- Niet aftrekbare kosten
------ Lunch en diner / representatie kosten
---- Verzekeringen
---- huur ruimtes
---- Hosting
---- Materialen/toegangskaarten
---- abonnementen
-- Verkoopkosten
Inkoopkosten
-- Uitbesteed werk
Financiële kosten
-- Rente en bankkosten

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list

€ 58.210,93
€ 43.593,31
€ 24.118,63
€ 15.300,00
€ 2.130,00
€ 659,03
€ 14.617,62
€ 26,53
€ 26,53

€ 51.966,36
€ 51.961,96
€ 14.409,46
€ 7.333,15
€ 6.726,62
€ 4.160,35
€ 4.140,33
€ 2.938,53
€ 2.773,10
€ 2.178,86
€ 1.700,00
€ 1.576,25
€ 1.055,00
€ 799,25
€ 462,28
€ 242,25
€ 219,47
€ 209,00
€ 166,66
€ 166,66
€ -158,99
€ 100,00
€ 57,53
€ 33,93
€ 4,71
€ 4,40
€ 6.104,00
€ 6.104,00
€ 167,10
€ 167,10

99,95%
74,85%
41,41%
26,27%
3,66%
1,13%
25,1%
0,05%
0,05%

89,23%
89,22%
24,74%
12,59%
11,55%
7,14%
7,11%
5,05%
4,76%
3,74%
2,92%
2,71%
1,81%
1,37%
0,79%
0,42%
0,38%
0,36%
0,29%
0,29%
-0,27%
0,17%
0,1%
0,06%
0,01%
0,01%
10,48%
10,48%
0,29%
0,29%
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Jortt

Winst-en-verliesrekening voorgaande perioden:
2020

2019

2018

Opbrengsten

€ 58.237,46

€ 59.187,35

€ 35.152,94

Omzet

€ 58.210,93

€ 59.184,91

€ 35.152,94

€ 26,53

€ 2,44

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten

€ 58.237,46

€ 59.833,82

€ 33.152,94

Overige kosten

€ 51.966,36

€ 53.745,59

€ 33.107,17

€ 6.104,00

€ 6.000,00

€ 0,00

Personeelskosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Afschrijvingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 167,10

€ 88,23

€ 45,77

Resultaat

€ 0,00

€ -646,47

€ 2.000,00

Buitengewone baten en lasten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat uit deelnemingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Winstbelasting

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal resultaat

€ 0,00

€ -646,47

€ 2.000,00

Financiële opbrengsten
Buitengewone opbrengsten

Inkoopkosten

Financiële kosten

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list

8/14

28-4-2021

Jortt

Financiële positie (geldzaken)
31 december 2020

1 januari 2020

€ 8.167,85
€ 8.167,85

€ 6.590,24
€ 6.590,24

€ 12.244,11
€ 12.244,11

€ 1.943,81
€ 1.943,81

Overige reserves
Overige reserve

€ 0,00
€ 0,00

€ 10.990,25
€ 10.990,25

Potentiele reserves
Potentiele reserves

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Rekeningen-courant
Mijn rekening-courant

€ 0,00
€ 0,00

€ 43,48
€ 43,48

Liquide middelen (kas en bank)
NL22 BUNQ 2290 6191 67
Overige voorzieningen
Voorziening opleiding gastsprekers

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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Grondslag vaste activa (bedrijfsmiddelen)
Aanschafdatum

Vermoedelijke gebruiksduur

Aanschafwaarde

Restwaarde

Mutaties vaste activa (bedrijfsmiddelen)

Totaal

Aanschafwaarde

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 01-01-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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KPI / Kengetallen
Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie
geeft de situatie per einde periode weer. Er is dus sprake van een momentopname.
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen =
€ 0,00 / € 14.668,69 = 0%

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie
geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.
Quick ratio
(Vlottende activa - voorraden) / Kortlopende schulden =
(€ 14.668,69 - € 0,00) / € 2.424,58 = 6,05
Current ratio
Vlottende activa / Kortlopende schulden =
€ 14.668,69 / € 2.424,58 = 6,05

Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
Nettowinstmarge
Resultaat / Opbrengsten =
€ 0,00 / € 58.237,46 = 0%
Rentabiliteit totaal vermogen
Resultaat / Totaal vermogen =
€ 0,00 / € 14.668,69 = 0%
Rentabiliteit eigen vermogen
Resultaat / Eigen vermogen =
€ 0,00 / € 0,00 = Geen resultaat

https://app.jortt.nl/new_reports/list/ll/new_reports/combined_report/list
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Grondslagen voor de balanswaardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpsto en en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betre en leningen met een verwachte looptijd van langer dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld,
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betre en de schulden met een verwachte looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders
vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Belastingen
De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening enerzijds en volgens de scale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief.
Het verschil met de op basis van de scale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in de voorziening voor latente
belastingverplichtingen.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn
geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
betaaldatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling.
Eventuele koersverschillen zijn opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Inkoopkosten
Onder de inkoopkosten wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen
een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.
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.
Financiële baten en lasten
De rentebaten- en lasten betre en de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen
leningen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Afschrijvingen zijn lineair en verdeeld over hele maanden. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen in de winst-enverliesrekening. De verkrijgingsprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd, omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
Wettelijke vrijstelling
De onderneming heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
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