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VM Uitgevers B.V.

Rapport inzake de jaarrekening 2017

Aan de directie van VM Uitgevers B.V.
Bunnik

Breda, 26 juli 2018

Geachte directie,

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring.

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

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van VM Uitgevers B.V. is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening 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 in overeenstem-
ming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 VM Uitgevers B.V.. 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. 

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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Rapport inzake de jaarrekening 2017

1.2 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag

2017
EUR

Belastbaar bedrag = Resultaat vóór belastingen -43.945

Situatie per balansdatum

Jaar

Schuld/vorde-
ring per

1-1-2017

Vennoot-
schapsbelas-

ting last of
bate in

2017

Betaald/ont-
vangen in

2017

Correcties in

2017

Schuld/vorde-
ring per

31-12-2017
EUR EUR EUR EUR EUR

2015 -9.113 - 9.113 - -

2016 -7.039 - 2.000 5.039 -

2017 - -8.788 - - -8.788

-16.152 -8.788 11.113 5.039 -8.788

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

216 Accountants B.V.

J.C. Hameetman AA
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2. Jaarstukken
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2.1 Balans per 31 december 2017 
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa
2017 2016

EUR EUR EUR EUR

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 - 10.767

Vlottende activa
Voorraden 10.207 10.207

Vorderingen 2 27.486 43.087

Liquide middelen 3 11.041 43.254

48.734 107.315

Passiva
Eigen vermogen 4 
Geplaatst kapitaal 18.000 18.000
Overige reserve 13.079 48.343

31.079 66.343

Kortlopende schulden 5 17.655 40.972

48.734 107.315
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VM Uitgevers B.V.

2.2 Winst-en-verliesrekening over 2017 

2017 2016
EUR EUR EUR EUR

Netto-omzet 6 151.205 270.509

Inkoopwaarde van de omzet 7 -115.819 -170.792

Brutowinst 35.386 99.717

Personeelskosten 8 59.880 104.880
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 10.767 3.851
Overige bedrijfskosten 9 8.864 15.588

Som der kosten 79.511 124.319

Bedrijfsresultaat -44.125 -24.602

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10 180 -
Rentelasten en soortgelijke kosten 11 - -593

Financiële baten en lasten 180 -593

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen -43.945 -25.195

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening 8.681 5.039

Resultaat na belastingen -35.264 -20.156
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2.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

VM Uitgevers B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08118818.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van VM Uitgevers B.V. bestaan voornamelijk uit het uitgeven van media en al hetgeen
hiermee in de ruimste zin verband houdt.

De locatie van de feitelijke activiteiten

VM Uitgevers B.V. is feitelijk gevestigd op Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

VM Uitgevers B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat De Nederlandse Associatie
te Bunnik. De jaarrekening van VM Uitgevers B.V. wordt niet opgenomen in een geconsolideerde
jaarrekening. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
VM Uitgevers B.V. 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

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.
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Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de
boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat
te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de
productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de
onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

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

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.
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Kortlopende schulden

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.

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.

Omzetverantwoording

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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

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

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesre-
kening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden
met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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2.4 Toelichting op de balans

1  Materiële vaste activa
2017 2016
EUR EUR

Andere vaste bedrijfsmiddelen - 10.767

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
EUR

Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde 28.064
Cumulatieve afschrijvingen -17.297

Boekwaarde per 1 januari 2017 10.767

Mutaties 
Vervroegde afschrijvingen -5.154
Afschrijvingen  -5.613

Saldo mutaties -10.767

Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 28.064
Cumulatieve afschrijvingen -28.064

Boekwaarde per 31 december 2017 -

Afschrijvingspercentages 20%

Vlottende activa

2  Vorderingen
2017 2016
EUR EUR

Handelsdebiteuren 6.114 19.959
Vennootschapsbelasting 8.788 16.152
Rekening-courant De Nederlandse Associatie 9.595 5.726
Te vorderen bedrag op leveranciers 2.971 -
Overige overlopende activa 18 1.250

27.486 43.087
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3  Liquide middelen
2017 2016
EUR EUR

ABN AMRO bank 11.041 43.254

4  Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Geplaatst ka-
pitaal

Overige
reserve

Totaal

EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2017 18.000 48.343 66.343
Uit resultaatverdeling - -35.264 -35.264

Stand per 31 december 2017 18.000 13.079 31.079

5  Kortlopende schulden
2017 2016
EUR EUR

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.943 9.722
Omzetbelasting 2.515 7.913
Overige schulden en overlopende passiva 12.197 23.337

17.655 40.972

Resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het verlies over 2017 ad EUR 35.264 wordt geheel onttrokken aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, maar vooruitlopend hierop is
de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2017 van de vennootschap.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst
slechts uitkeringen doen voor zover (1) de vennootschap na de uitkering kan blijven doorgaan met het
betalen van haar opeisbare schulden (de zogeheten uitkeringstest), en (2) het eigen vermogen groter is dan
de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden (de zogeheten balanstest).
Indien dit niet het geval is, mag de directie de uitkering niet goedkeuren. 
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2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

6  Netto-omzet

Toelichting netto-omzet
2017 2016
EUR EUR

Omzet tijdschriften 104.250 151.381
Omzet VM Online 18.062 41.558
Omzet VM Training 7.239 36.709
Omzet boeken 9.421 21.874
Omzet masterclasses en workshops 9.954 12.175
Omzet voorzitterscongres - 5.090
Omzet ASAE congres 1.688 -
Omzet diversen 591 1.722

Totaal 151.205 270.509

7  Inkoopwaarde van de omzet
2017 2016
EUR EUR

Directe kosten 115.819 170.792

Directe kosten
2017 2016
EUR EUR

Inkoop tijdschriften 101.461 122.211
Inkoop VM online 825 2.461
Inkoop VM training 3.989 27.479
Inkoop boeken 9.544 7.159
Inkoop masterclass - 5.770
Inkoop jaarcongres - 3.881
Inkoop voorzitterscongres - 1.831

Totaal 115.819 170.792

8  Personeelskosten
2017 2016
EUR EUR

Doorbelaste loonkosten 59.880 104.880

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
2016

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
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9  Overige bedrijfskosten
2017 2016
EUR EUR

Verkoopkosten -406 1.427
Kantoorkosten 8.379 12.156
Algemene kosten 891 2.005

8.864 15.588

Verkoopkosten
2017 2016
EUR EUR

Reclame- en advertentiekosten - 220
Reis- en verblijfkosten 43 771
Afboeking dubieuze debiteuren -449 436

-406 1.427

Kantoorkosten
2017 2016
EUR EUR

Kantoorbenodigdheden 98 121
Porti 574 327
Telefoon- en faxkosten - 162
Drukwerk - 283
Boekhouding 6.145 7.561
Kosten automatisering 1.562 3.702

8.379 12.156

Algemene kosten
2017 2016
EUR EUR

Abonnementen en contributies 266 1.251
Assurantiepremie 370 370
Betalingsverschillen 1 11
Bankkosten 236 438
Overige algemene kosten 18 -65

891 2.005

10  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2017 2016
EUR EUR

Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen 180 -
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11  Rentelasten en soortgelijke kosten
2017 2016
EUR EUR

Rente schulden participanten en overige deelnemingen - 593

Bunnik, 26 juli 2018

De Nederlandse Associatie
Namens deze

A. Wissink
Directeur
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