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Toelichting algemeen: 
Stichting Skepsis opereert zonder winstoogmerk. Er is een reservering van 250.000 voor grote 
onvoorziene uitgaven, waarbij het voornaamste risico een rechtszaak is.  
Op de balans wordt het eigen vermogen gedefinieerd als de huidige activa verminderd met 
reserveringen en schulden. 
 
Toelichting specifiek: 
In 2015 waren de kosten hoger dan de jaren ervoor, omdat er vier Skepters zijn uitgekomen.  
De hogere kosten werden gecompenseerd door de erfenis van Berend Veen, welke zorgde voor 
bijna dertigduizend euro extra netto inkomsten. Op onze website is hier een stuk over gepubliceerd. 
De kosten voor losse verkoop zijn dit jaar hoger dan de inkomsten, door aankoop van een grote 
hoeveelheid USB-sticks. Voor de balans zijn deze reeds afgeschreven. 
De belangrijkste post in de vorderingen (vlottende activa) is toe te schrijven aan een vooruitbetaling 
voor de aanwezigheid bij de Gezondheidsbeurs in februari 2016. 

 
 

Resultatenrekening 2015

Inkomsten uit activiteiten 

Donateurs & Abonnees 58.310€             

Congresinkomsten 6.305€               

inkomsten uit losse verkoop (USB-sticks, losse nummers Skepter, Skeptische Notities) 2.340€               

Incidentele inkomsten (workshop) 645€                  

Incidentele inkomsten (erfenis Veen) 32.447€             

Totaal inkomsten uit activiteiten 100.048€           

Rente op spaartegoeden 1.859€               

Waardeverandering beleggingen (herbelegd dividend plus koerswinst min kosten) 2.857€               

Totaal inkomsten inclusief rente en beleggingsrendementen 104.764€           

Uitgaven aan activiteiten 

Bestuur (vergaderingen en reiskosten) 1.794€               

Porti, enveloppen en kosten postbus 1.646€               

Overig o.a. computerspullen, software, internet, bankkosten 2.357€               

Incidentele uitgaven (workshop, werkgroepen) 4.374€               

Incidentele uitgaven (erfenis Veen) 2.999€               

Skepter 60.338€             

Uitgaven congres 12.146€             

Uitgaven ter zake van losse verkoop 3.618€               

Totaal uitgaven 89.273€             

Netto inkomsten uit activiteiten 10.775€             

Netto inkomsten inclusief rente en beleggingsrendementen 15.491€             

Balans per 31/12/2015

Activa 31-12-15 31-12-14 Passiva 31-12-15 31-12-14

Liquide middelen Vermogen en reserveringen

Lopende rekeningen 16.266€     10.491€     Eigen vermogen 15.664€     7.765€       

Spaarrekening 84.535€     78.936€     

Beleggingen en lange termijn 162.456€   158.338€   Reservering onvoorziene uitgaven 250.000€   240.000€   

Totaal liquide middelen* 263.256€   247.765€   

Vorderingen Schulden

Debiteuren 337€          Crediteuren 457€          

Overlopende activa 2.592€       Vooruitbetaalde abonnees en donateurs 65€            

Totaal  €   266.186  €   247.765 Totaal  €   266.186  €   247.765 

* De toe- of afname van de liquide middelen wordt verantwoord in de resultatenrekening.

http://www.skepsis.nl/blog/2015/04/skepsis-erft/

