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Betreft: jaarrekening 2021/2022

Geacht bestuur, 

Administratiekantoor ASK,

Elisabeth Hulst

directeur

De jaarrekening van Stichting ScriptAcademy is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 juli 2022 en de staat van baten en lasten over 1.8.2021 

t/m 31.7.2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat wij over 

alle relevante informatie beschikten.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien gewenst zijn wij graag bereid nadere 

toelichting te verstrekken.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). De jaarrekening is 

samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 

jaarrekening. 
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BALANS PER 31 JULI 2022 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR toelichting 31-7-2022 31-7-2021

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1. 3.630 6.431

Liquide middelen 2. 65.659 95.597

69.289 102.028

totaal ACTIVA 69.289 102.028

PASSIVA toelichting 31-7-2022 31-7-2021

Eigen vermogen

Algemene reserve 3. 68.153 73.253

Bestemmingsreserves 0 0

68.153 73.253

Kortlopende schulden 4. 1.136 28.775

totaal PASSIVA 69.289 102.028
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DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

bedragen in EUR toelichting 2021/2022 2020/2021

werkelijk werkelijk

BATEN

Inkomsten cursussen 5. 202.476 199.374

TOTALE BATEN 202.476 199.374

LASTEN

Personeelslasten 6. 163.356 159.666

Overgie cursuskosten 7. 25.669 20.344

Markerting 8. 7.980 17.665

Algemene bedrijfslasten 9. 10.571 6.575

TOTALE LASTEN 207.576 204.250

SALDO uit gewone bedrijfsvoering -5.100 -4.876

Rentebaten en rentelasten 10. 0 0

RESULTAAT -5.100 -4.876

Te betalen VPB 0 0

Toevoeging algemene reserve -5.100 -4.876
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TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Stichting ScriptAcademy staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58150765.

Bedrijfsactiviteiten

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving C1. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. 

Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen 

voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen van de 

vorderingen.

Het doel van ScriptAcademy is het bevorderen van de kwaliteit van het scenarioschrijven voor film, televisie en alle 

andere denkbare media, door - zowel aankomende als ervaren - schrijftalenten (beroeps)onderwijs te geven en te 

begeleiden en faciliteiten te bieden teneinde hen op te leiden tot professionele scenarioschrijvers.

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 450 in de balans opgenomen. De aanschaffingen 

onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de 

gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije 

beschikking.
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

ACTIVA 31-07-2022 31-07-2021

1. Vorderingen

Debiteuren 0 0

Vooruit betaalde bedragen 3.630 3.630

Vennootschapsbelasting 0 3.804

3.630 7.434

2. Liquide middelen

Rabobank 5.641 19.804

Rabo Bedrijfsspaarrekening 60.018 60.005

65.659 79.809

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

PASSIVA 31-07-2022 31-07-2021

3. Algemene reserve

Algemene reserve per 1 augustus 73.253 78.129

Resultaat boekjaar -5.100 -4.876

68.153 73.253

4. Kortlopende schulden

Loonheffing 0 2.607

Crediteuren 72 13.159

Nog te betalen bedragen 27 8.895

Vooruit ontvangen bedragen 0 3.098

Nog te betalen vakantietoeslag 1.037 1.016

1.136 28.775

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening / verantwoording.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

BATEN 2021/2022 2020/2021

werkelijk werkelijk

5. Inkomsten cursussen

Basiscursus 47.768 42.472

Vervolgcursus module 1 t/m 4 77.913 71.660

Vervolgcursus module 5 t/m 9 67.900 72.550

Eyeopener 1.150 500

Workshops 7.745 12.192

202.476 199.374

LASTEN 2021/2022 2020/2021

werkelijk werkelijk

6. Personeelslasten

Salarissen hoofddocenten 85.438 79.702

Honoraria gastdocenten 49.200 51.533

Honoraria cursusmanagement 28.518 26.681

IB47 uitbetalingen 200 1.750

163.356 159.666

7. Overige cursuskosten

Locatiehuur 24.619 19.205

Lesmaterialen en overige cursuskosten 1.050 1.139

25.669 20.344

8. Marketing

Website 382 368

Advertenties 213 1.056

PR en events 4.408 1.840

Representatie 2.977 1.243

Overige marketing 0 13.158

7.980 17.665

9. Algmene bedrijfslasten

Kantoorkosten 5.171 4.052

Administratiekosten 4.269 3.626

Overige algemene bedrijfslasten 1.131 -1.103

10.571 6.575

10. Rentebaten en rentelasten 0 0
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