
 

 

 
 
 
Stichting Skepsis - Financieel Jaarverslag 2017 
 

 
 

 
 
 
Toelichting algemeen: 
Stichting Skepsis opereert zonder winstoogmerk. Er is een reservering voor grote onvoorziene 
uitgaven, waarbij het voornaamste risico een rechtszaak is. Deze is in 2017 geslonken van 250.000 
tot 200.000 vanwege gemaakte legale kosten. 
Op de balans wordt het eigen vermogen gedefinieerd als de huidige activa verminderd met 
reserveringen en schulden. 
 
Toelichting specifiek: 
De belangrijkste post in de vorderingen (overlopende activa) is toe te schrijven aan een 
vooruitbetaling voor de aanwezigheid bij de Gezondheidsbeurs in februari 2018.  
 

Resultatenrekening 2017
Inkomsten uit activiteiten Totaal 2017 Totaal 2016 Totaal 2015
Donateurs & Abonnees € 80.721 € 79.810 € 58.310
Congresinkomsten € 14.205 € 7.082 € 6.305
Inkomsten uit losse verkoop (USB-sticks, losse nummers, Skeptische Notities) € 1.010 € 1.562 € 2.340
Incidentele inkomsten € 0 € 0 € 33.092

Totaal inkomsten uit activiteiten € 95.935 € 88.454 € 100.048
Rente op spaartegoeden € 743 € 1.394 € 1.859
Waardeverandering beleggingen (herbelegd dividend plus koerswinst min kosten) € 5.056 € 2.694 € 2.857
Totaal inkomsten inclusief rente en beleggingsrendementen € 101.734 € 92.542 € 104.764

Uitgaven aan activiteiten Totaal 2017 Totaal 2016  Totaal 2015 
Bestuur (vergaderingen en reiskosten) € 1.734 € 1.598 € 1.794
Overig (o.a. porti, postbus, software, internet, bankkosten) € 3.407 € 2.678 € 4.003
Legale kosten € 71.482 € 0 € 0
Activiteiten (o.a. gezondheidsbeurs, skeptics in the pub) € 2.249 € 4.470 € 4.374
Skepter € 57.526 € 57.457 € 60.338
Uitgaven congres € 36.647 € 19.182 € 12.146
Uitgaven ter zake van losse verkoop € 0 € 0 € 3.618
Totaal uitgaven € 173.044 € 85.385 € 89.273

Netto inkomsten uit activiteiten -€ 77.108 € 3.069 € 10.775
Netto inkomsten inclusief rente en beleggingsrendementen -€ 71.310 € 7.157 € 15.491

Balans 2017
Activa 12/31/2017 12/31/2016 Passiva 12/31/2017 12/31/2016

Liquide middelen Vermogen en reserveringen
Lopende rekeningen € 2.227 € 4.335 Eigen vermogen € 171 € 21.354
Spaarrekening € 25.700 € 100.224
Beleggingen en lange termijn spaarrekening € 171.177 € 165.854 Reservering onvoorziene uitgaven € 200.000 € 250.000
Totaal liquide middelen* € 199.104 € 270.414

Vorderingen Schulden
Debiteuren Crediteuren € 2.170 € 2.789
Overlopende activa € 3.237 € 3.730 Overlopende passiva

Totaal € 202.341 € 274.143 Totaal € 202.341 € 274.143
* De toe- of afname van de liquide middelen wordt verantwoord in de resultatenrekening.

Crediteuren: Late facturen PostNL en Skepter artikel voor 30-04.

Overlopende activa: Vooruitbetaling van Gezondheidsbeurs 2018.

Eigen vermogen wordt gedefinieerd als de huidige activa verminderd 
met reserveringen en schulden.
Streven is een reservering van 250.000 te realiseren voor grote 
onvoorziene uitgaven, waarbij het voornaamste risico een rechtszaak 


