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1. JAARREKENING
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1.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vaste activa

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

1.650

1.650
1.650

1.650

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

7.023

3.500
7.023

3.500

Liquide middelen

25.207

10.450

Totaal activazijde

33.880

15.600
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1.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

25.028

10.432

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

25.028
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

10.432

3.936

178

2.316
2.600

2.390
2.600

Totaal passivazijde
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8.852

5.168

33.880

15.600
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1.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

€

€

113.514
113.514

103.827
103.827

10.702
10.702

4.643
4.643

102.812

99.184

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Promotiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten

60.438
10.150
2.813
8.352
3.617
1.730
811
87.911

58.333
13.225
3.085
8.136
3.197
2.997
1.001
89.974

Exploitatieresultaat

14.901

9.210

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-305
-305
14.596

-259
-259
8.951

Resultaat

14.596

8.951

14.596
14.596

8.951
8.951

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Baten
Inkoopwaarde geleverde producten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat

Bestemming resultaat:
Stichtingskapitaal
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1.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
Stichting Privacy First, statutair gevestigd te Amsterdam, voert diverse activiteiten uit ter behoud en
bevordering van het recht op privacy, waaronder politieke lobby, informatieverstrekking, campagnes,
publieksevenementen, juridische acties en rechtszaken.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Privacy First, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 34298157.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Financiële vaste activa

Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden.
Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van
disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat
gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste
waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere
waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
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1.3 Toelichting op de jaarrekening
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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1.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening.
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1.3 Toelichting op de jaarrekening
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Donaties
Fondsen
Projecten

Inkoopwaarde geleverde producten
Campagnekosten

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Mutatie reservering vakantiegeld
Ontvangen uitkeringen ziekengeld
Ontvangen subsidies brutolonen

Sociale lasten
Sociale lasten

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding
Werkkostenregeling
Scholingskosten
Ziekengeldverzekering
Arbodienst

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed

Promotiekosten
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Nederlandse Privacy awards en andere evenementen
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2020

2019

€

€

63.514
30.000
20.000
113.514

63.827
30.000
10.000
103.827

10.702

4.643

60.438
60.438
60.438

71.022
-2.731
68.291
-2.182
-7.776
58.333

10.150

13.225

677
519
85
1.392
140
2.813

1.191
126
1.480
288
3.085

8.352

8.136

135
3.482
3.617

136
49
3.012
3.197
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1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Postbus en portokosten
Telecommunicatie
Kosten websites en beheer
Contributies en abonnementen

Algemene kosten
Verzekeringen
Overige algemene kosten

2020

2019

€

€
184
353
354
729
110
1.730

509
315
787
1.170
216
2.997

311
500
811

432
569
1.001

42
263
305

16
243
259

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Kosten Mollie
Rente en bankkosten
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