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Groningen, 

Betreft: jaarrekening 2019

Geachte bestuursleden,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 
grondslagen op basis van de door de vereniging verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Ver. Bedrijven Nrd. Oost te GRONINGEN 
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vereniging verstrekte 
gegevens.

Hiermee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van de Vereniging 
Bedrijven Noord Oost.

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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1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

- A. Bleker
- A.A. Meins

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Omzet 50.374 100,0% 47.600 100,0%

Bruto bedrijfsresultaat 50.374 100,0% 47.600 100,0%

Verkoopkosten 1.353 2,7% 500 1,1%

Kantoorkosten 441 0,9% 66 0,1%

Algemene kosten 44.803 88,9% 43.632 91,7%

Som der kosten 46.597 92,5% 44.198 92,9%

Bedrijfsresultaat 3.777 7,5% 3.402 7,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -186 -0,4% -21 0,0%

Som der financiële baten en lasten -186 -0,4% -21 0,0%

Fee over de omzet 113 0,2% 100 0,2%

Som der bijzondere baten en lasten 113 0,2% 100 0,2%

Resultaat 3.704 7,3% 3.481 7,3%

Resultaat projecten -142 -0,3% 1.526 3,2%

Resultaat 3.562 7,0% 5.007 10,5%

- G. Vries (voorzitter)
- E. Mostert (penningmeester)

- B.F.M. Kievitbosch
- M. Dijkema
- C. Bollegraaf

2019

Ter analyse van het resultaat van de vereniging verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2018

Op 31 mei 1979 werd de Ver. Bedrijven Nrd. Oost opgericht.
De vereninging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40023656.

Het bestuur en secretaris wordt gevoerd door:
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1.4  Meerjarenoverzicht

2019 2018 2017 2016
€ € € €

Omzet 50.374 47.600 46.950 44.062

Bruto bedrijfsresultaat 50.374 47.600 46.950 44.062

Verkoopkosten 1.353 500 2.100 -

Kantoorkosten 441 66 1.100 1.531

Algemene kosten 44.803 43.632 45.863 36.082

Som der kosten 46.597 44.198 49.063 37.613

Bedrijfsresultaat 3.777 3.402 -2.113 6.449

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 338 900

Rentelasten en soortgelijke kosten -186 -21 - -

Som der financiële baten en lasten -186 -21 338 900

Fee over de omzet 113 100 2.604 56

Som der bijzondere baten en lasten 113 100 2.604 56

Resultaat 3.704 3.481 829 7.405

Resultaat projecten -142 1.526 -1.424 -315

Resultaat 3.562 5.007 -595 7.090

Ter analyse van het resultaat van de vereniging verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 5.680 6.570

Liquide middelen 169.641 157.070

Totaal vlottende activa 175.321 163.640

Kortlopende schulden 107.192 99.072

Werkkapitaal 68.129 64.568

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 68.129 64.568

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 68.129 64.568
68.129 64.568

Hoogachtend,
Bastiaan Accountants

M. Meiring AA W. Holman
Accountant Directeur

Ter analyse van de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

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

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 
gestegen met € 3.561.
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2.1  Balans per 31 december 2019

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 221 3.539

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 5.459 1.519

Overige vorderingen - 1.512
5.680 6.570

Liquide middelen 169.641 157.070

Totaal activazijde 175.321 163.640

31 december 2019 31 december 2018
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2.1  Balans per 31 december 2019

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Overige reserves 68.129 64.568

68.129 64.568

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 370 1.644

Overige schulden - 1.361

Overlopende passiva 106.822 96.067
107.192 99.072

Totaal passivazijde 175.321 163.640

31 december 2019 31 december 2018
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Netto-omzet 50.374 47.600

Bruto bedrijfsresultaat 50.374 47.600

Verkoopkosten 1.353 500

Kantoorkosten 441 66

Algemene kosten 44.803 43.632

Som der kosten 46.597 44.198

Bedrijfsresultaat 3.777 3.402

Rentelasten en soortgelijke kosten -186 -21

Som der financiële baten en lasten -186 -21

Fee over de omzet 113 100

Som der bijzondere baten en lasten 113 100

Resultaat 3.704 3.481

Resultaat projecten -142 1.526

Resultaat 3.562 5.007

2019 2018
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een 
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

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.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 
jaar.

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. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn 
fiscale waarderingsgrondslagen toegepast.
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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar.

De activiteiten van Ver. Bedrijven Nrd. Oost, gevestigd te GRONINGEN, bestaan voornamelijk uit:
- het behartigen van de belangen van de plaatselijke ondernemers.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zeewinde 3 - 10 te GRONINGEN.

Ver. Bedrijven Nrd. Oost, gevestigd te GRONINGEN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 40023656.

 12 van 20



Bast i aan
a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r

info@bastiaanadministratie.nlwww.bastiaanadministratie.nl

Ver. Bedrijven Nrd. Oost

Jaarrekening 2019

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

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. 

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

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.

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.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 221 3.539

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5.459 1.519

Overige vorderingen

Te ontvangen creditnota's - 1.512

Liquide middelen
ING bank 6310882 Betaal 38.292 25.721

ING bank 6310882 Kwartaal spaar 12.933 12.933

ING bank 6310882 Bonus spaar 21.185 21.185

ING bank 6310882 Vermogen spaar 97.231 97.231
169.641 157.070

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

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018
€ €

Eigen vermogen
Stand per 1 januari 64.568 59.562

Resultaat vereniging 3.561 5.006

Stand per 31 december 68.129 64.568

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 370 1.644

Overige schulden

Nog te ontvangen facturen - 1.361

Overlopende passiva
Te betalen administratiekosten 1.001 1.000

Vooruitontvangen bijdragen projecten 105.821 95.067
106.822 96.067
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018
€ €

Netto-omzet
Contributie 17.249 17.300

Bijdrage ver. management 33.000 29.000

Mutatie voorziening debiteuren - 1.300

Afboeking debiteuren/contributies 125 -
50.374 47.600

Verkoopkosten
Sponsoring 1.000 500

Relatiegeschenken 353 -
1.353 500

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden -49 -

Representatie kosten 302 -

Internetkosten 188 66
441 66

Algemene kosten
Administratiekosten 3.000 3.000

Advieskosten 864 -

Zakelijke verzekeringen 2.188 1.444

Verenigingsmanagement 17.476 21.435

Vergaderingen en bijeenkomsten 7.904 4.754

Bestuurskosten 13.000 13.000

Overige algemene kosten 371 -1
44.803 43.632

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente courant banken 186 21

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Fee over omzet 113 100

Aandeel in het resultaat van projecten

Resultaat Projecten -142 1.526
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3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2019 € €

BTW nummer: NL 806 193 323 B01

Omzet

Omzet hoog 1a 105.042 22.058

Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 5.000

Verschuldigde omzetbelasting 22.058

Voorbelasting

Voorbelasting 5b 11.103
11.103

Te betalen omzetbelasting 5g 10.955

Afdrachten omzetbelasting

1e kwartaal -1.575

2e kwartaal 3.323

3e kwartaal 14.666

4e kwartaal -4.318
12.096

Suppletie omzetbelasting 2019 -1.141

31-12-2019
€

Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode -4.318

Omzetbelasting suppletie -1.141
-5.459

2019
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3.2 Verloop projecten tot en met december 2019

Project 
nummer

Projecten Lopende 
projecten

Afgesloten 
projecten 2019

Energieplan supermarkten 2011-

Ontvangsten 7.500

Uitgaven

Nog te besteden 7.500 7.500

Ulgersmaweg Vitaal tot 2021 2011-01

Ontvangsten 81.950

Uitgaven -67.309

Nog te besteden 14.641 14.641

Duurzaam bedrijventerrein 2013-08

Ontvangsten 8.050

Uitgaven -550

Nog te besteden 7.500 7.500

Scan huisvestingskosten 2013-2014 2013-13

Ontvangsten 7.870

Uitgaven -3.605

Nog te besteden 4.265 4.265

Opvallen langs de ring fase II 2015-02

Ontvangsten 72.000

Uitgaven -22.160

Nog te besteden 49.840 49.840

Onderstaand alle lopende en afgesloten projecten 2019. De ontvangsten betreffen daadwerkelijk ontvangen 
gelden en de uitgaven zijn de  werkelijk uitgaven tot en met 31 december 2019. Er is dus geen rekening 
gehouden met nog te ontvangen en te betalen bedragen/verplichtingen na balansdatum. 
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3.2 Verloop projecten tot en met december 2019

Project 
nummer

Projecten Lopende 
projecten

Afgesloten 
projecten

Promotiecampagne Oog TV 2016-08

Ontvangsten 6.000

Uitgaven -6.000

Resultaat - -

Quickscan OH Tracé 2016-09

Ontvangsten 36.000

Uitgaven -22.385

Nog te besteden 13.615 13.615

Website 2018-01

Ontvangsten 10.941

Uitgaven -11.083

Nog te besteden -142 -142

Verduurzaming Het Witte Lam 2019-01

Ontvangsten 23.000

Uitgaven -6.693

Nog te besteden 16.307 16.307

Promotiedagen 2019 2019-02

Ontvangsten 14.000

Uitgaven -21.764

Nog te besteden -7.764 -7.764

Groningen werkt SLIM 2019-04

Ontvangsten -

Uitgaven -83

Nog te besteden -83 -83

105.679 105.821 -142

Totaal 
projecten

Balans, 
vooruitontv. 
subsidies

Resultaat, 
bijdrage 
vereniging
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