
VM Uitgevers B.V.

Rapport inzake de
jaarrekening 2018

216 Accountants B.V.

Breda, 14 mei 2019

Dit rapport heeft 16 pagina's.

910317-19HH00200



VM Uitgevers B.V.

Rapport inzake de jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 3
1.2 Fiscale positie 4

2. Bestuursverslag 5

3. Jaarstukken
3.1 Balans per 31 december 2018 7
3.2 Winst-en-verliesrekening over 2018 8
3.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 9
3.4 Toelichting op de balans 12
3.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 14

910317-19HH00200 2



VM Uitgevers B.V.

Rapport inzake de jaarrekening 2018

Aan de directie van VM Uitgevers B.V.
Bunnik

Breda, 14 mei 2019

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 2018 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

Aan: VM Uitgevers B.V.

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 2018 en de winst-en-verliesrekening over
2018 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 2018

1.2 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag

2018
EUR

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 6.700

Verrekenbare verliezen -6.700

Belastbaar bedrag -

Verliescompensatie

Op basis van de fiscale aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 zijn de volgende fiscale
verliezen beschikbaar voor verrekening met toekomstige winsten. Het belastbaar bedrag over het huidige
boekjaar is reeds verwerkt in dit overzicht. 

Jaar
Compensabel

verlies
Compensatie in

jaar 2018

Nog te compen-
seren einde

boekjaar
EUR EUR EUR

2017 43.945 6.700 37.245

Er is een actieve belastinglatentie gevormd ad EUR 7.077 voor het resterend fiscaal verrekenbaar verlies
per ultimo 2018. 

910317-19HH00200 4



VM Uitgevers B.V.

2. Bestuursverslag

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling tot het opstellen van een bestuursverslag over 2018
zoals bedoeld in artikel 396 lid 7 BW2.
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3. Jaarstukken
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VM Uitgevers B.V.

3.1 Balans per 31 december 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa
2018 2017

EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa
Voorraden 10.207 10.207

Vorderingen 1 30.406 27.486

Liquide middelen 3.719 11.041

44.332 48.734

Passiva
Eigen vermogen 2 
Geplaatst kapitaal 18.000 18.000
Overige reserve 18.068 13.079

36.068 31.079

Kortlopende schulden 3 8.264 17.655

44.332 48.734
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3.2 Winst-en-verliesrekening over 2018 

2018 2017
EUR EUR EUR EUR

Brutomarge 4 39.069 35.386

Personeelskosten 5 31.168 59.880
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa - 10.767
Overige bedrijfskosten 6 1.201 8.864

Som der kosten 32.369 79.511

Bedrijfsresultaat 6.700 -44.125

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 7 - 180

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen 6.700 -43.945

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening -1.711 8.681

Resultaat na belastingen 4.989 -35.264
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3.3 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

De belangrijkste activiteiten van de 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. 

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 2:362 lid 1 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.

De cijfers over 2017 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te
maken. 

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders
van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel
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hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een financiële
verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot
deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.  

Grondslagen

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.

Eigen vermogen

Indien VM Uitgevers B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in
mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze
aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de
opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De
opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is
gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten.

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.
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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.

Bruto-bedrijfsresultaat

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden
werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond-
en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. 

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.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

Verkoopkosten

Onder verkoopkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de
kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.

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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3.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

1  Vorderingen
2018 2017
EUR EUR

Handelsdebiteuren 4.545 6.114
Overige vorderingen en overlopende activa - 2.989
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.532 8.788
Rekening-courant De Nederlandse Associatie 15.329 9.595

30.406 27.486

Over de rekening-courantverhouding met De Nederlandse Associatie wordt geen rente berekend. Er is geen
aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld. 

Informatieverschaffing over vorderingen

Onder de vorderingen is geen bedrag opgenomen met een looptijd dan 1 jaar. 

Handelsdebiteuren

2018 2017
EUR EUR

Handelsdebiteuren 6.315 6.114
Voorziening dubieuze debiteuren -1.770 -

4.545 6.114

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2018 2017
EUR EUR

Omzetbelasting 3.455 -
Vennootschapsbelasting 7.077 8.788

10.532 8.788

Informatieverschaffing over liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.  
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2  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 2018 18.000 13.079 31.079
Uit resultaatverdeling - 4.989 4.989

Stand per 31 december 2018 18.000 18.068 36.068

Informatieverschaffing over aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt EUR 90.000 (2017: EUR 90.000), verdeeld in
90.000 gewone aandelen van EUR 1. Hiervan zijn geplaatst 18.000 gewone aandelen. In 2018 hebben
hierin geen wijzigingen plaatsgevonden. 

3  Kortlopende schulden
2018 2017
EUR EUR

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 5.727 2.537
Omzetbelasting - 2.921
Overige schulden en overlopende passiva 2.537 12.197

8.264 17.655

Voorstel resultaatverwerking

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

De winst over 2018 ad EUR 4.989 wordt geheel toegevoegd 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 2018 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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3.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

4  Brutomarge
2018 2017
EUR EUR

Netto-omzet 159.139 151.205
Inkoopwaarde van de omzet -120.070 -115.819

Brutowinst 39.069 35.386

Netto-omzet

Toelichting netto-omzet
2018 2017
EUR EUR

Omzet tijdschriften 120.624 104.250
Omzet VM Online 17.605 18.062
Omzet VM Training 2.650 7.239
Omzet boeken 18.257 9.421
Omzet masterclasses en workshops - 9.954
Omzet ASAE congres - 1.688
Omzet diversen 3 591

Totaal 159.139 151.205

Inkoopwaarde van de omzet
2018 2017
EUR EUR

Directe kosten 120.070 115.819

Directe kosten
2018 2017
EUR EUR

Inkoop tijdschriften 99.979 101.461
Inkoop VM online - 825
Inkoop VM training - 3.989
Inkoop boeken 20.091 9.544

Totaal 120.070 115.819

5  Personeelskosten
2018 2017
EUR EUR

Doorbelaste loonkosten 31.168 59.880
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Gemiddeld aantal werknemers
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 0,01
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

6  Overige bedrijfskosten
2018 2017
EUR EUR

Verkoopkosten 2.520 -406
Autokosten 61 -
Kantoorkosten -379 8.379
Algemene kosten -1.001 891

1.201 8.864

Verkoopkosten
2018 2017
EUR EUR

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 1.770 -
Reis- en verblijfkosten - 43
Afboeking dubieuze debiteuren 750 -449

2.520 -406

Kantoorkosten
2018 2017
EUR EUR

Kosten automatisering 53 1.562
Drukwerk 31 -
Porti - 574
Kantoorbenodigdheden - 98
Boekhouding -463 6.145

-379 8.379

Algemene kosten
2018 2017
EUR EUR

Bankkosten 267 236
Assurantiepremie - 370
Betalingsverschillen - 1
Abonnementen en contributies - 266
Overige algemene kosten -1.268 18

-1.001 891
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7  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2018 2017
EUR EUR

Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen - 180

Bunnik, 14 mei 2019

De Nederlandse Associatie
Namens deze

A. Wissink
Directeur
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