
Staat van baten en lasten St. Vrienden van studenten Scalda    
       
STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

   
  € € €    
BATEN 

      
Bijdragen/giften (aan Stichting) 902 1.020 6.045    
Rente op debiteuren 20 7 18    
Overige baten 0 0 2    
Som der baten 922 1.027 6.065    

       
LASTEN       
Adminstratiekosten 109 107 103    
Incassokosten 77 34 73    
Oninbaar debiteuren 512 915 2.175    
Giften 0 1.232     
Overige kosten       
Som der lasten 698 2.288 2.351    

       
RESULTAAT 224 -1.261 3.714    

       

       

       

       

Balans St. Vrienden van studenten Scalda     
       
BALANS 2020   2019   2018   
  € € € € € € 
ACTIVA 

      
Vorderingen 6.974  8.812  14.745  
Liquide middelen 37.170  35.108  30.436  
TOTAAL ACTIVA   44.144   43.920   45.181 

       
PASSIVA       
Algemene reserve 43.920  45.181  41.466  
Resultaat boekjaar 224  -1.261  3.714  
TOTAAL PASSIVA   44.144   43.920   45.181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting op Balans en Staat van baten en lasten 2020 

 

Algemeen 

De Stichting stelt zich ten doel om het mogelijk te maken dat elke student van een opleiding bij 
Scalda zonder financieel beletsel(s) zijn of haar opleiding kan volgen.  
Hiertoe stelt de Stichting haar gelden ter beschikking, die ze verkrijgt uit het eigen vermogen en de 
inkomsten daaruit, schenkingen, erfstellingen, legaten, sponsoring en alle andere inkomsten, 
verkrijgingen en baten.  

Deze gelden bepalen jaarlijks de mogelijkheden van de Stichting om (renteloze) leningen en 

/of schenkingen aan studenten van Scalda te verstrekken. 

 

Balans 

Activa 
- Vorderingen:  alle vorderingen zijn leningen verstrekt door de Stichting aan studenten. Aan 

de lening ligt een ondertekende overeenkomst ten grondslag met daarin een 
terugbetalingsregeling. In 2020 zijn er 11 leningen verstrekt. Per 31-12-2020 staan er 15 
leningen uit.  

- Liquide middelen betreffen alleen banktegoeden. 
- Het resultaat boekjaar komt ten laste van de algemene reserve. 

 

Staat van baten en lasten 

- De batenpost Bijdragen /giften betreft schenkingen van ondernemingen, instellingen of 
natuurlijke personen; 

- Administratiekosten betreft bankkosten. 
- De incassokosten zijn de kosten deurwaarder iz.de afhandeling van overgedragen dossiers. 
- De post oninbaar debiteuren betreft afboekingen van vorderingen die niet minnelijk door de 

deurwaarder zijn afgerond.  
- Ook de lastenzijde kent een post ‘giften’; de Stichting verleent leningen aan deelnemers van 

Scalda, echter zij kan ook besluiten tot het doen van giften. In 2020 zijn  er geen leningen 
omgezet in een gift. 

 

Personeel 

De Stichting Vrienden van studenten Scalda heeft in 2020 geen personeel in dienst. 

 


