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               VNCW

               L.J.C.M. Govaert

               Ulrumpad 10

               6835 AP  ARNHEM

Referentie: JH                Elst, 29-06-2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte heer Govaert,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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 en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot

de getrouwheid van de jaarrekening.

De jaarrekening van VNCW te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening

over 2019 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 onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

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

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

vereniging.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.
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VNCW te Arnhem  

1.2  Algemeen

Onderneming

Doelstelling

Eigenaar

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 55.376 100,0% 73.559 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 30.723 55,5% 19.474 26,5%

Bruto bedrijfsresultaat 24.653 44,5% 54.085 73,5%

Lonen en salarissen 27.107 49,0% 27.133 36,9%

Sociale lasten 5.577 10,1% 5.562 7,6%

Pensioenlasten 1.872 3,4% 1.872 2,5%

Overige personeelskosten 1.643 3,0% 1.077 1,5%

Huisvestingskosten 2.640 4,8% 2.640 3,6%

Verkoopkosten 697 1,3% 8.888 12,1%

Autokosten - 0,0% 1.345 1,8%

Kantoorkosten 605 1,1% 1.095 1,5%

Algemene kosten -125.215 -226,1% -8.620 -11,7%

Som der kosten -85.074 -153,4% 40.992 55,8%

Bedrijfsresultaat 109.727 197,9% 13.093 17,7%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 178 0,3% - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -294 -0,5% -219 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -116 -0,2% -219 -0,3%

- L.J.C.M. Govaert (100%)

VNCW is gestart per 01-03-2008 met als rechtsvorm vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder dossiernummer 09186595.

De doelstelling van VNCW wordt als volgt omschreven:

Vereniging die zich inzet voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen

Gezien het een vereniging betreft is er geen eigenaar, maar een contactpersoon.

2019 2018

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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VNCW te Arnhem  

Resultaat 109.611 197,7% 12.874 17,4%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 178

Daling van:
Lonen en salarissen 26

Verkoopkosten 8.191

Autokosten 1.345

Kantoorkosten 490

Algemene kosten 116.595

126.825

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Omzet 18.183

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet 11.249

Sociale lasten 15

Overige personeelskosten 566

Rentelasten en soortgelijke kosten 75

30.088

Stijging resultaat 96.737

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 96.737. De ontwikkeling van het resultaat 2019

ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

 - 5 -



VNCW te Arnhem

1.4  Meerjarenoverzicht

2019 2018 2017 2016

€ € € €

Netto-omzet 55.376 73.559 67.375 71.437

Inkoopwaarde van de omzet 30.723 19.474 19.218 17.881

Bruto bedrijfsresultaat 24.653 54.085 48.157 53.556

Lonen en salarissen 27.107 27.133 26.955 29.012

Sociale lasten 5.577 5.562 5.210 5.324

Pensioenlasten 1.872 1.872 1.782 -

Overige personeelskosten 1.643 1.077 784 1.503

Huisvestingskosten 2.640 2.640 2.691 2.640

Verkoopkosten 697 8.888 3.621 4.432

Autokosten - 1.345 781 1.733

Kantoorkosten 605 1.095 1.769 1.907

Algemene kosten -125.215 -8.620 1.455 2.284

Som der kosten -85.074 40.992 45.048 48.835

Bedrijfsresultaat 109.727 13.093 3.109 4.721

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 178 - - 200

Rentelasten en soortgelijke kosten -294 -219 -197 -156

Som der financiële baten en lasten -116 -219 -197 44

Resultaat 109.611 12.874 2.912 4.765

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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VNCW te Arnhem

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 12.869 9.872

Liquide middelen 171.833 83.084

Totaal vlottende activa 184.702 92.956

Af: kortlopende schulden 2.543 20.408

Werkkapitaal 182.159 72.548

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 182.159 72.548

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 182.159 72.548

182.159 72.548

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018

gestegen met € 109.611.
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VNCW te Arnhem  

1.6  Kengetallen

Solvabiliteit

2019 2018 2017 2016

Verhouding eigen vermogen / totaal 

vermogen
0,99            0,78            0,73            0,91            

Verhouding eigen vermogen / vreemd 

vermogen
71,63          3,55            2,71            10,40          

Verhouding vreemd vermogen / totaal 

vermogen
0,01            0,22            0,27            0,09            

Liquiditeit

2019 2018 2017 2016

Quick ratio 72,63          4,55            3,71            11,40          

Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden

Current ratio 72,63          4,55            3,71            11,40          

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren 56               37               48               32               

Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen

Betalingstermijn crediteuren -                 -                 33               -                 

Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen

Omzet en rentabiliteit

2019 2018 2017 2016

Omzetontwikkeling 77,52          102,97        94,31          100,00        

Indexcijfer (2016 = 100)

Brutowinst-marge 44,52          73,53          71,48          74,97          

Brutomarge / Netto-omzet

Nettowinst-marge 197,94        17,50          4,32            6,67            

Resultaat / Netto-omzet

Rentabiliteit totaal vermogen 59,41          14,09          3,81            7,59            

Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar

verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake

van een momentopname.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen

te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.

 - 8 -



VNCW te Arnhem  

1.6  Kengetallen

Rentabiliteit eigen vermogen 60,17          17,75          4,88            8,40            

Resultaat / Eigen vermogen

Rentabiliteit vreemd vermogen 11,56          1,07            0,89            2,86            

Rentelasten / Vreemd vermogen

Personeel

2019 2018 2017 2016

Gemiddelde omzet per werknemer 

(FTE)
110.752       147.118       134.750       142.874       

Loonkostenontwikkeling 101,00        99,46          96,91          100,00        

Indexcijfer (2016 = 100)

Gemiddelde personeelskosten per 

werknemer (FTE)
72.398        71.288        69.462        71.678        

Personeelskosten per € 100 omzet 65,37          48,46          51,55          50,17          
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VNCW te Arnhem  

1.7  Grafieken

De grafieken worden weergegeven in €.
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VNCW te Arnhem  

1.8  Fiscale positie

Met vriendelijke groet,

Administratiekantoor Heylo

Dhr. J.W.A.  Heijwegen

Adviseur

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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VNCW te Arnhem

2.1  Balans per 31 december 2019

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 8.487 7.411

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.410 2.461

Overige vorderingen 1.972 -

12.869 9.872

Liquide middelen 171.833 83.084

Totaal activazijde 184.702 92.956

Arnhem, 29-06-2020

VNCW

L.J.C.M. Govaert

31 december 2019 31 december 2018

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29-06-2020
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VNCW te Arnhem

2.1  Balans per 31 december 2019

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal 182.159 72.548

182.159 72.548

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.262 1.276

Overige schulden 1.281 19.132

2.543 20.408

Totaal passivazijde 184.702 92.956

Arnhem, 29-06-2020

VNCW

L.J.C.M. Govaert

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29-06-2020

31 december 2019 31 december 2018
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VNCW te Arnhem

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Netto-omzet 55.376 73.559

Inkoopwaarde van de omzet 30.723 19.474

Bruto bedrijfsresultaat 24.653 54.085

Lonen en salarissen 27.107 27.133

Sociale lasten 5.577 5.562

Pensioenlasten 1.872 1.872

Overige personeelskosten 1.643 1.077

Huisvestingskosten 2.640 2.640

Verkoopkosten 697 8.888

Autokosten - 1.345

Kantoorkosten 605 1.095

Algemene kosten -125.215 -8.620

Som der kosten -85.074 40.992

Bedrijfsresultaat 109.727 13.093

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 178 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -294 -219

Som der financiële baten en lasten -116 -219

Resultaat 109.611 12.874

Arnhem, 29-06-2020

VNCW

L.J.C.M. Govaert

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29-06-2020

2019 2018
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VNCW te Arnhem

2.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 109.727 13.093

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -2.997 2.740

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) -17.865 -1.610

-20.862 1.130

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 88.865 14.223

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 178 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -294 -219

-116 -219

Kasstroom uit operationele activiteiten 88.749 14.004

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geplaatst aandelenkapitaal 109.611 12.874

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 109.611 12.874

Mutatie geldmiddelen 198.360 26.878

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari -26.527 56.206

Mutatie geldmiddelen 198.360 26.878

Stand per 31 december 171.833 83.084

2019 2018

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29-06-2020
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VNCW te Arnhem

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Foutherstel

Beëindiging van bedrijfsactiviteiten

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De activiteiten van VNCW, gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit:

- 

- 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Ulrumpad 10 te Arnhem.

VNCW, gevestigd te Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

09186595.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

VNCW zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Er heeft geen foutherstel toegepast hoeven te worden

Er zijn geen voornemens de bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de

verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting

zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.
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VNCW te Arnhem

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

Leasing

Financiële leasing

Operationele leasing

Bijzondere posten

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. <In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.>

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De onderneming leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de onderneming grotendeels de voor-

en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij

aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de

minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een

aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent

opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het

contract verantwoord in de winst- en verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde

resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende

gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. 

Bij de onderneming kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die

aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de onderneming ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord

als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de

lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers

per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of

ten laste van de winst- en verliesrekening. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers

op transactiedatum. 
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

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.

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.

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.

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.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

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.

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.

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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VNCW te Arnhem

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Pensioenen

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

Dividenden

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Activeren van rentelasten

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-

en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,

worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

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. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden

verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een

aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren

rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen

leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van

het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing

en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze

verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een

terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden

als verplichting op de balans opgenomen.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 8.487 7.411

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.410 2.461

Omzetbelasting

Omzetbelasting 2.410 2.461

Overige vorderingen

Overige vordering 1.972 -

Liquide middelen

Rekening courant bank 5.638 3.118

Spaarrekening 166.195 79.966

171.833 83.084

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst aandelenkapitaal

Stand per 1 januari 72.548 59.673

Mutatie bij 109.611 12.875

Stand per 31 december 182.159 72.548

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.262 1.276

Loonheffing

Loonheffing 1.262 1.276

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 1.281 1.281

Vooruitontvangen subsidies - 17.851

1.281 19.132

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Investeringsverplichtingen
Er zijn geen investeringsverplichtingen

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Ulrumpad 10

te Arnhem De huurverplichting bedraagt € 2.640 per jaar. De huurverplichting loopt voor onbepaalde tijd.

 - 22 -



VNCW te Arnhem  

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Netto-omzet

Omzet hoog 54.039 72.669

Omzet nul 147 -

Omzet binnen EU 1.190 890

55.376 73.559

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen laag 90 -

F&B Vergadering bijeenkomst 67 5.941

Zaalhuur conferentie - 2.941

Conferentie benodigdheden - 235

Uitbesteed werk, inhuren sprekers 30.566 10.357

30.723 19.474

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 27.107 27.032

Vakantietoeslag - 101

27.107 27.133

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten 5.577 5.562

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 1.872 1.872

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 934 275

Overige personeelskosten 9 600 525

Reis- en verblijfkosten - 277

Scholings- en opleidingskosten 109 -

1.643 1.077

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 2.640 2.640

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 281 5.619

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 0,5 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2018 was dit 0,5 werknemer.

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 24,7% gedaald.
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Representatiekosten 416 99

Relatiegeschenken - 3.170

697 8.888

Autokosten

Kilometervergoeding privé-auto - 1.345

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 113 95

Portokosten 5 619

Kleine aanschaffingen 316 -

Telecommunicatie 89 -

Kosten automatisering 82 54

Contributies en abonnementen - 327

605 1.095

Algemene kosten

Administratiekosten 613 577

Juridische kosten 956 -

Zakelijke verzekeringen 727 727

Ontvangen subsidies -188.181 -53.109

Kosten tbv ontvangen subsidies 58.990 43.133

Overige algemene kosten 1.680 52

-125.215 -8.620

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito 178 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 294 219

Personeelsleden

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2020 is Covid-19 uitgebroken. Later zal blijken wat dit voor invloed heeft op het jaar 2020,

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 0,5 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2018 was dit 0,5 werknemer.

 - 24 -



VNCW te Arnhem  

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €
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3.  BIJLAGEN
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3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2019 € €

BTW nummer: 819878054.B.01

Omzet naar het buitenland
Omzet binnen de EU 3b 1.190

Suppletie omzetbelasting 2019 -

31-12-2019

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting -2.410

2019
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