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Waardering van activa en passiva 

Materiele vaste activa 

De materiële vaste activa worden 

gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardingprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie, inclusief transactiekosten 

indien materieel. 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-courant 

schulden bij banken zijn opgenomen onder 

schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen, tenzij anders 

vermeld. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Eventuele transactiekosten die direct toe te 

rekenen zijn aan de verwerving van de 

langlopende schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. 

Langlopende schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs zijnde het ontvangen 

bedrag. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Deze schulden worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs  

zijnde het ontvangen bedrag. 

Bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de 

netto-omzet en eventuele overige 

opbrengsten minus de kosten van uitbesteed 

werk en andere externe kosten. 

Netto omzet 

De netto-omzet omvat de opbrengsten uit 

contributie, liggelden, lesgelden, kantine, etc. 

onder aftrek van kortingen en dergelijken. 

Kosten 

De kosten worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Afschrijvingen 

De materiële vaste activa worden vanaf het 

moment van ingebruikneming lineair 

afgeschreven over de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. De lineaire afschrijvingen zijn 

gebaseerd op de onderstaande geschatte 

toekomstige gebruiksduur ervan: 

- Gebouw(en): 40 jaar 

- Technische installaties: 10 jaar 

- Technische installaties: 5 jaar 

- Inventaris: 15 jaar 

- Inventaris: 10 jaar 

- Inventaris: 5 jaar 

- Varend materieel m/motor: 10 jaar 

- Varend materieel z/motor: 5 jaar 

- Rijdend materieel: 20 jaar 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van 

de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 

verkoop van materiële vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden 

tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 

met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. 


