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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



1.1 Samenstellingsverklaring

Nederlandse Vereniging voor Veganisme 2020

Aan:

Nederlandse Vereniging voor Veganisme

Bestuur N.V.V.

Postbus 31447

6503CK Nijmegen

Geachte Bestuur N.V.V.,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening

2020 van Nederlandse Vereniging voor Veganisme te Nijmegen samengesteld op basis van de

door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de

volledigheid van die gegevens berust bij de leiding van de onderneming. Het

is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de

jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde

richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het

verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële

gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat

deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de

jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelings-

verklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening

samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

grondslagen voor financiële verslaggeving.

Zeist, 28/2/2021 Handtekening opdrachtgever:

…........................................................................ …........................................................................

Foppe de Haan Bestuur N.V.V.

Nederlandse Vereniging voor Veganisme
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1.2 Resultaatvergelijking

Nederlandse Vereniging voor Veganisme 2020

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

welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2020 2019

€ % € %

ledencontributie en abonnementen 122,944        82.9% 99,630          75.7%

Donaties 12,088          8.2% 9,535            7.2%

Fondsenwerving en subsidies -             0.0% 1,500            1.1%

Provisie en commissie 4,501            3.0% 5,551            4.2%

inkomsten uit verkoop 8,783            5.9% 15,405          11.7%

■ Opbrengsten 148,316       100.0% 131,621       100.0%

Inkoopkosten 149              0.1% 5,539            4.2%

■ Kostprijs verkopen 149              0.1% 5,539           4.2%

Brutomarge 148,167       99.9% 126,082       95.8%

Lonen en salarissen 58,432          39.4% 41,399          31.5%

Sociale lasten 17,886          12.1% 12,259          9.3%

Overige personeelskosten 1,196            0.8% 1,016            0.8%

■ Personeelslasten 77,514         52.3% 54,674         41.5%

IT-kosten 606              0.4% 593              0.5%

Kantoorkosten 8,902            6.0% 5,967            4.5%

Verkoop- en advertentiekosten 930              0.6% 983              0.7%

Evenementen 1,497            1.0% 6,363            4.8%

Algemene kosten 4,979            3.4% 3,321            2.5%

Projectkosten 35,076          23.6% 34,319          26.1%

■ Project-, verenigings- en administratiekosten 51,990         35.1% 51,546         39.2%

Bedrijfskosten 129,504       87.3% 106,220       80.7%

Bedrijfsresultaat 18,663         12.6% 19,862         15.1%
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1.3 Financiële positie

Nederlandse Vereniging voor Veganisme 2020

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 2020 31 December 2019

€ % € %

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden 6,191            2,452            

Vorderingen 2,893            6,308            

Liquide middelen 132,217        114,475        

■ Totaal vlottende activa 141,301       123,235       

Belastingen & sociale lasten 2,233            1,384            

Overige kortlopende schulden 5,882            6,492            

■ Af: kortlopende schulden 8,115           7,876           

Werkkapitaal 133,186       115,359       

Vastgelegd op lange termijn:

Afschrijving materiële vaste activa -             400              

-             400              

Gefinancierd met op lange termijn

beschikbare middelen 133,186       115,759       

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 133,185        115,759        

Voorzieningen -             -             

Langlopende schulden -             -             

133,185       115,759       

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal ten opzichte van vorig jaar gestegen met €17827..
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2. JAARREKENING



2.1 Balans

Nederlandse Vereniging voor Veganisme 2020

31 December 2020 31 December 2019

€ € € €

Afschrijving materiële vaste activa -             400              

■ Vaste activa -             400              

Voorraden 6,191            2,452            

Vorderingen 2,893            6,308            

Liquide middelen 132,217        114,475        

■ Vlottende activa 141,301       123,235       

Totaal activa 141,301       123,635       

Eigen vermogen 114,522        95,897          

Resultaat huidig boekjaar 18,663          19,862          

■ Eigen vermogen 133,185       115,759       

■ Voorzieningen -             -             

■ Langlopende schulden -             -             

Belastingen & sociale lasten 2,233            1,384            

Overige kortlopende schulden 5,882            6,492            

■ Kortlopende schulden 8,115           7,876           

Totaal passiva 141,300       123,635       
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2.2 Winst- en verliesrekening

Nederlandse Vereniging voor Veganisme 2020

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

welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2020 2019

€ € € €

ledencontributie en abonnementen 122,944        99,630          

Donaties 12,088          9,535            

Fondsenwerving en subsidies -             1,500            

Provisie en commissie 4,501            5,551            

inkomsten uit verkoop 8,783            15,405          

■ Opbrengsten 148,316       131,621       

Inkoopkosten 149              5,539            

■ Kostprijs verkopen 149              5,539           

Brutomarge 148,167       126,082       

Lonen en salarissen 58,432          41,399          

Sociale lasten 17,886          12,259          

Overige personeelskosten 1,196            1,016            

■ Personeelslasten 77,514         54,674         

Kantoorkosten 8,902            5,967            

Verkoop- en advertentiekosten 930              983              

Evenementen 1,497            6,363            

Algemene kosten 4,979            3,321            

Projectkosten 35,076          34,319          

■ Project-, verenigings- en administratiekosten 51,990         51,546         

Bedrijfskosten 129,504       106,220       

Bedrijfsresultaat 18,663         19,862         

Financiële baten en lasten -             -             

Bijzondere baten en lasten -             -             

Resultaat voor belastingen 18,663         19,862         

Resultaat na belastingen 18,663         19,862         
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3.6 Toelichting algemeen

Nederlandse Vereniging voor Veganisme 2020

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Materiële koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, de post op de W&V-rekening is kunstmatig laag 

vanwege huidige reserves plus voorraadwaarde startersgids, er is dit jaar ongeveer net zoveel aan inkoop

voorraden en postzegels uitgegeven als in 2019.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen

nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van vorderingen.

Voorzieningen

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
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3.6 Toelichting algemeen

Nederlandse Vereniging voor Veganisme 2020

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en

andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin

de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten, plus ledeninkomsten, inkomsten uit commissie en donaties.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn

gebracht op investeringen.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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