Jaarverslaggeving 2014 van
Stichting Kadergroep Visketen
te Bunschoten-Spakenburg
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ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Kadergroep Visketen
Looheul 15
3252 CC Goedereede

Leusden, 08-12-2015
Betreft: jaarrekening 2014

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van E 59.653 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van E 3126,
samengesteld.
2 SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te BunschotenSpakenburg bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de
toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels.
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiele gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geevalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving.
Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend.
Van den Brom Accountants & Belastingadviseurs BA/.

w.g.
Ing. T.G. Franken
Accountant-Administratieconsulent

ox

JAARREKENING

Stichting Kadergroep Visketen
Bunschoten-Spakenburg

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na verwerking van het verlies)

31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Handelsdebiteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

605
3.146

1.113

22

(2)

Balanstotaal

Samenstellingsverklaring afgegeven d,c1. 08-12-2015

3,773

1.113

55.880

53.769

59.653

54.882

31 december 2014

31 december 2013

PASSIVA
Kapitaal
Kapitaal

-6.038

-2.312

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden en overlopende
passiva

Balanstotaal

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08-12-2015

8.351

5.280

57.340

51.914
65.691

57.194

59.653

54.882
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2

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

2014

Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten

(5,6)

(7)

Brutomarge

2012/2013

2.000

8.336

2.000
17.425

8.336
27.036

19.425

35.372

Kosten
Personeelskosten
Kosten evenementen
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten

(13)

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08-12-2015

9.559
1.917
93
59
11.545

20.629
5.236
2.179
1.451
8.189
23173

37.684

-3.748

-2.312

22
-3.726

-2.312

-3.726

-2.312
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Kadergroep Visketen, statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, bestaan
voornamelijk uit het opereren als platform voor professionals en jonge potentiele bestuurders in de
visserijsector.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele
verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passive
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08-12-2015
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Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiencl 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.

Brutomarge
De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de
overige bedrijfsopbrengsten,
Financiele baten en lasten
De rentebaten en dasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en dasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Sannenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08-12-2( 5
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
Er zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd van meer dan een jaar.

31-12-2014

31-12-2013

Handelsdebiteuren
Debiteuren

605

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

3.146

1.113

Overlopende activa
Rente

22

2. Liquide middelen
Rabobank 1679.66.979
Rabobank 3293.747.450

5.880
50.000

53.769

55.880

53.769

De liquide middelen warden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2014 aanwezige
liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

PASSIVA
3. Kapitaal
2014

2012/2013

Kapitaal
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

-2.312
-3.726

-2.312

Stand per 31 december

-6.038

-2.312

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08-12-2015
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4. Kortlopende schulden
31-12-2014

31-12-2013

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

8.351

5.280

2.400
23
25.792
28.324
801

1.200
30.085
19.565
1.064

57.340

51.914

Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Vooruitontvangen subsidie
Kosten arbeid
Reiskostenvergoedingen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 08-12-2015
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014
5. NETTO-OMZET
De netto-omzet is in 2014 ten opzichte van 2012/2013 met 76,0% gedaald.
2014

2012/2013

6. NETTO-OMZET
Contributies

2.000

8.336

17.425

27.036

8.759
800

19.565
1.064

9.559

20.629

1.201
716

1.550
1.107
2.579

1.917

5.236

93

635
1.544

93

2.179

30

29

448
643
310
50

59

1,451

1.200
10.305
40

1.200
6.402
550
37

11.545

8.189

7. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Ontvangen subsidie
8. PERSONEELSKOSTEN
Overige personeelskosten
Kosten arbeid
Reiskostenvergoeding

PERSONEELSLEDEN
Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers werkzaam.
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
9. Kosten evenementen
Huur accomodaties
Consumpties bij evenementen
Kosten inhuur trainer

10. Kantoorkosten
Kantoorbehoeften
Drukwerk

11. Verkoopkosten
Representatiekosten
Kosten website
Designkosten
Hostingskosten

12. Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten subsidieaanvraag
Notariskosten
Bankkosten
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13. FINANCIELE BATEN EN LASTEN
2014

2012/2013

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente

22

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Bunschoten-Spakenburg, 8 december 2015

M.H. de Graaf

N.J.J. Waasdorp

w.g.

w.g.

C. Melissant - Makkus

w.g
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