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De Nederlandse Associatie

Rapport inzake de jaarrekening 2017

Aan het bestuur van De Nederlandse Associatie
Bunnik

Breda, 26 juli 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2017 van uw vereniging.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van De Nederlandse
Associatie te Bunnik samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding
van de vennootschap. Wij verstrekken u de volgende verklaring:

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van De Nederlandse Associatie te Statutaire vestigingsplaats is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de
staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van De Nederlandse Associatie.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit 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.

216 Accountants B.V. is ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer
58870482
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Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

216 Accountants B.V.

J.C. Hameetman AA
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Balans per 31 december 2017 
(vóór saldoverdeling)

Activa
2017 2016

EUR EUR EUR EUR

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1 131.339 197.009

Financiële vaste activa 2 31.079 66.342

Vlottende activa
Vorderingen 3 28.483 20.562

Liquide middelen 4 4.511 41.176

195.412 325.089

Passiva
Eigen vermogen 5 
Verenigingskapitaal -35.170 -
Resultaat boekjaar -16.158 -35.169

-51.328 -35.169

Langlopende schulden 6 52.500 192.500

Kortlopende schulden 7 194.240 167.758

195.412 325.089

907544-18HH00482 5



De Nederlandse Associatie

Staat van baten en lasten over 2017 

2017 16-07-2015 t/m 31-12-2016
EUR EUR EUR EUR

Baten 8 511.703 554.335

Directe kosten 9 -191.196 -270.546

Brutowinst 320.507 283.789

Lasten

Personeelskosten 10 132.985 136.368
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa

11 
65.670 131.339

Overige bedrijfskosten 12 102.567 96.534

Som der bedrijfslasten 301.222 364.241

Bedrijfsresultaat 19.285 -80.452

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 593
Rentelasten en soortgelijke kosten -180 -

Financiële baten en lasten -180 593

Resultaat uit bedrijfsuitoefening 19.105 -79.859

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen

13 
-35.263 44.690

Saldo ten laste van het
verenigingsvermogen -16.158 -35.169
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Toelichting behorende tot de jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De Nederlandse Associatie is feitelijk en statutair gevestigd op Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63759187.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van De Nederlandse Associatie bestaan voornamelijk uit het bijdragen aan de
professionalisering en het zelfbewustzijn van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties,
federaties, fondsen en bonden en zorg te dragen voor de ontwikkeling, (h)erkenning en gevoel van trots voor
de voornoemde bedoelde organisaties, hun leden en hun professionals.

Informatieverschaffing over continuïteit

Het eigen vermogen van De Nederlandse Associatie is per 31 december 2017 negatief. Hierdoor bestaat er
een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van De Nederlandse Associatie. Wij verwachten dat de
kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen, mede omdat de aflossingen van de
schulden aan de voormalige aandeelhouder van VM Uitgevers B.V. grotendeels zijn afgelost. De in de
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De Nederlandse Associatie staat aan het hoofd van een groep met VM uitgevers B.V. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van De
Nederlandse Associatie 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 362 lid 1, Boek 2 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.

De vrijstelling van consolidatie

De Nederlandse Associatie behoort tot een groep. Aangezien de groep geconsolideerd ook als klein valt aan
te merken is consolidatie achterwege gelaten op grond van het bepaalde in artikel 2:407 lid 2 sub a BW.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur van de vereniging gekozen
waarderingsgrondslagen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
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Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december
2017. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 16 juli 2015 tot en met 31 december 2016.
Reden hiervoor is dat de vereniging in 2015 is opgericht en het eerste boekjaar een verlengd boekjaar tot en
met 31 december 2016 was. 

Leases

Operationele leases

De vereniging heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de vereniging ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire
basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Grondslagen

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het
actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen,
wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover De Nederlandse Associatie in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat
voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van
haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen
toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vereniging beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
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waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de
staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er
niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare
biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van
de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid;
vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het
actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale de waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening
is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan De Nederlandse
Associatie wordt toegerekend.
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Toelichting op de balans

1  Immateriële vaste activa
2017 2016
EUR EUR

Goodwill 131.339 197.009

Dit betreft de betaalde meerwaarde voor de deelneming VM uitgevers B.V. bovenop het eigen vermogen
van deze vennootschap op het moment van economische verkrijging.

2  Financiële vaste activa
2017 2016
EUR EUR

Deelneming VM uitgevers B.V. 31.079 66.342

Deelneming VM uitgevers B.V.

2017
EUR

Boekwaarde per 1 januari 66.342
Resultaat -35.263

Boekwaarde per 31 december 31.079

3  Vorderingen
2017 2016
EUR EUR

Handelsdebiteuren 13.065 -151
Omzetbelasting 5.890 11.298
Overige vorderingen 9.528 9.415

28.483 20.562

Overige vorderingen en overlopende activa

2017 2016
EUR EUR

Waarborgsom 4.503 4.503
Vooruitbetaalde kosten 5.025 4.912

9.528 9.415

4  Liquide middelen
2017 2016
EUR EUR

Rabobank 4.511 41.176
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6  Langlopende schulden
2017 2016
EUR EUR

Wymenga B.V. 52.500 192.500

Wymenga B.V.

Wymenga
B.V.
EUR

Stand per 1 januari 2017
Hoofdsom 350.000
Cumulatieve aflossing -52.500

Saldo per 1 januari 2017 297.500

Mutaties 
Aflossing -105.000

Saldo mutaties -105.000

Stand per 31 december 2017
Hoofdsom 350.000
Cumulatieve aflossing -157.500

192.500
Kortlopend deel -140.000

Saldo per 31 december 2017 52.500

Rentepercentage 0%

Dit betreft een schuld ontstaan door de verwerving van een 100% belang in VM uitgevers B.V.

Er zijn geen zekerheden gesteld en er wordt geen rente berekend.

7  Kortlopende schulden
2017 2016
EUR EUR

Schulden aan kredietinstellingen 140.000 105.000
Crediteuren 18.793 3.926
Rekening-courant VM uitgevers B.V. 9.595 5.726
Loonheffing 6.096 4.737
Overige schulden en overlopende passiva 19.756 48.369

194.240 167.758
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Schulden aan kredietinstellingen

2017 2016
EUR EUR

Aflossingsverplichting Wymenga B.V. 140.000 105.000

Overige schulden en overlopende passiva

2017 2016
EUR EUR

Vakantiegeld 5.151 4.755
Vooruitgefactureerde omzet 7.642 -
Nog te versturen creditnota's 3.055 -
Accountantskosten 2.500 3.000
Nog te betalen kosten - 40.614
Overige 1.408 -

19.756 48.369

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Bij de verkrijging van de aandelen van VM Uitgevers B.V. is met de voormalige aandeelhouder
overeengekomen dat de koopsom voor een bedrag van EUR 82.000 afhankelijk is van de bereikste
ledenaanwas van De Nederlandse Associatie over de periode 1 januari 2016 tot en met 1 januari 2019.
Deze verplichting onder opschortende voorwaarde is niet gewaardeerd in de balans.
Informatieverschaffing over operationele leases

De vereniging heeft een leasecontract afgesloten voor de lease van een personenauto. De jaarlijkse
verplichting bedraagt ca. EUR 10.000.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

8  Baten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Contributies 286.671 201.222
Partners en sponsoring 139.090 90.473
Jaarcongres 32.932 112.195
Masterclasses 22.552 80.595
ASAE-reis 29.443 69.850
Overige 1.015 -

511.703 554.335

9  Directe kosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Jaarcongres 149.010 148.566
ASAE-reis 31.746 59.064
Masterclasses 478 53.741
Q-sessies 114 61
ASAE-abonnementen - 1.339
Stichting RAE - 7.250
Overige 9.848 525

191.196 270.546

10  Personeelskosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Lonen en salarissen 113.799 117.808
Sociale lasten en pensioenlasten 19.186 18.560

132.985 136.368

Lonen en salarissen

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Brutolonen en -salarissen 173.679 222.688
Doorberekende brutolonen en -salarissen aan VM uitgevers B.V. -59.880 -104.880

113.799 117.808
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11  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Afschrijvingskosten goodwill 65.670 131.339

12  Overige bedrijfskosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Overige personeelskosten 12.358 12.824
Huisvestingskosten 5.276 6.014
Verkoopkosten 9.508 9.728
Autokosten 12.938 16.850
Kantoorkosten 49.004 41.128
Algemene kosten 13.483 9.990

102.567 96.534

Overige personeelskosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Overige kostenvergoedingen 9.174 8.910
Ziekengeldverzekering 2.974 2.730
Reiskostenvergoeding woon-werk 210 1.131
Kantinekosten - 8
Overige personeelskosten - 45

12.358 12.824

Huisvestingskosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Betaalde huur 5.276 6.014
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Verkoopkosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Reis- en verblijfkosten 5.224 7.533
Reclame- en advertentiekosten 1.307 650
Beurskosten 990 450
Afboeking dubieuze debiteuren 870 590
Relatiegeschenken 730 497
Representatiekosten 308 8
Overige verkoopkosten 79 -

9.508 9.728

Autokosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Operational leasing auto's 11.560 12.731
Brandstofkosten auto's 1.010 2.560
Overige autokosten 368 1.559

12.938 16.850

Kantoorkosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Kosten automatisering 34.892 22.224
Boekhouding 10.811 10.843
Telefoon- en faxkosten 2.136 2.167
Drukwerk 631 5.484
Porti 227 198
Kantoorbenodigdheden 65 90
Vakliteratuur 25 120
Overige kantoorkosten 217 2

49.004 41.128

Algemene kosten

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Abonnementen en contributies 1.474 1.044
Advieskosten 236 3.385
Bankkosten 190 316
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen - 543
Notariskosten - 2.165
Overige algemene kosten 11.583 2.537

13.483 9.990
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13  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

2017
16-7-2015 t/m

31-12-2016
EUR EUR

Resultaat VM uitgevers B.V. -35.263 44.690

Bunnik, 26 juli 2018

De Nederlandse Associatie

A. Wissink R. Rommelse
Directeur Penningmeester
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