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Torenstraat 48

8501 BW Joure

Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen Tel: 0513 - 41 34 44

Niels Potsma Fax: 0513 - 41 99 55

Aliehoeve 6 Internet: www.vanderwalbergsma.nl

8502 CW  JOURE E-mail: info@vanderwalbergsma.nl

KvK Noord-Nederland: 01.16.38.71

Referentie: 11082                Joure, 9 maart 2023
Betreft:      jaarrekening 2021

Geachte bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de 
staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens.

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 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 Vereniging van Kleinere Grafische 
Ondernemingen.
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Vergelijkende cijfers

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 24.067 100,0% 34.358 100,0%

Activiteitenlasten 7.946 33,0% 7.300 21,3%

Bruto exploitatieresultaat 16.121 67,0% 27.058 78,7%

Verkoopkosten 10.062 41,8% 7.183 20,9%

Kantoorkosten 1.110 4,6% 956 2,8%

Algemene kosten 10.484 43,6% 18.039 52,5%

Beheerslasten 21.656 90,0% 26.178 76,2%

Exploitatieresultaat -5.535 -23,0% 880 2,5%

Rentelasten en soortgelijke kosten -165 -0,7% -134 -0,4%

Som der financiële baten en lasten -165 -0,7% -134 -0,4%

Resultaat -5.700 -23,7% 746 2,1%

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020 opgesteld door  de penningmeesrt, waarbij 
geen samenstellingsverklaring is.

De doelstelling van Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen wordt in artikel  van de statuten als 
volgt omschreven:
Beroepsorganisatie voor kleinere grafische ondernemingen

De directie wordt gevoerd door:
- H.M. Oosterhuis
- T.B. Alers
- N. Postma

Blijkens de akte d.d. 13 december 1990 werd de Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen per 
genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40537103.

- H. Griffioen

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2021 2020
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Daling van:

Algemene kosten 7.555
7.555

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:

Baten 10.291

Stijging van:

Activiteitenlasten 646

Verkoopkosten 2.879

Kantoorkosten 154

Rentelasten en soortgelijke kosten 31
14.001

Daling resultaat 6.446

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 6.446. De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten 
opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

1.4  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2021

€ €

Resultaat -5.700

Belastbaar bedrag 2021 -5.700

Hoogachtend,
Van der Wal & Bergsma

S.A. van der Wal
Accountant Administratieconsulent

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt 
berekend:

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

2021

De vereniging is in de basis vennootschapbelastingplichtig, doch geldt de subjectieve vrijstelling van artikel 6 
lid VPB indien de resulaten lager zijn dan € 15.000 per jaar, danwel in de afgelopen 5 jaren niet meer 
bedragen dan € 75.000.
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]
Handelsdebiteuren 169 169

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 1.596 2.041

Overige vorderingen 503 674
2.268 2.884

Liquide middelen [2] 88.114 92.248

Totaal activazijde 90.382 95.132

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2023

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves 89.432 95.132

89.432         95.132         

Kortlopende schulden [3]
Overige schulden 950 -

950 -

Totaal passivazijde 90.382 95.132

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2023

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen [4] 24.002 34.358

Overige baten [5] 65 -

Baten 24.067 34.358

Inkoopwaarde geleverde producten [6] 7.946 7.300

Activiteitenlasten 7.946 7.300

Bruto exploitatieresultaat 16.121 27.058

Verkoopkosten [7] 10.062 7.183

Kantoorkosten [8] 1.110 956

Algemene kosten [9] 10.484 18.039

Beheerslasten 21.656 26.178

Exploitatieresultaat -5.535 880

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -165 -134

Som der financiële baten en lasten -165 -134

Resultaat -5.700 746

Resultaat -5.700 746

Bestemming resultaat:
Overige reserve -5.700 746

-5.700 746

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2023

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -5.535

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen [1] 616

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) [3] 950
1.566

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -3.969

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -165
-165

Kasstroom uit operationele activiteiten -4.134

Mutatie geldmiddelen -4.134

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari 92.248

Mutatie geldmiddelen -4.134

Stand per 31 december 88.114

2021

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2023

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

De activiteiten van Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen, statutair gevestigd te Joure, bestaan 
voornamelijk uit:
- Beroepsvereniging voor kleinere grafische ondernemingen
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Aliehoeve 6 te Joure.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 
winststreven'.
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. <In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting.>

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op 
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de 
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in 
de toelichting van balansposten verantwoord.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen. 

Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen, statutair gevestigd te Joure is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer 40537103.

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Vreemde valuta

Functionele valuta

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische 
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De 
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

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.

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa 
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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.

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

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.

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

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. 

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Handelsdebiteuren
Debiteuren 484 484

484 484

Voorziening oninbare debiteuren -315 -315
169 169

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.596 2.041

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 1.786 2.041

Omzetbelasting suppletie -190 -
1.596 2.041

Overige vorderingen

Overige vordering 503 674

Liquide middelen  [2]
Bestuursrekening ABN-Amro (NL61 ABNA 0540 0170 86) 11.953 8.348

Zakelijk Flexibel Sparen ABN-Amro (NL82 ABNA 0543 2602 91) 75.000 83.900

Rekening courant bank  ING (NL84 INGB 0008 4533 19) 1.161 -
88.114 92.248

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 95.132 94.386

Bestemming resultaat boekjaar -5.700 746

Stand per 31 december 89.432 95.132

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN  [3]

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden

Algemene kosten 950 -

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 0.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen  [4]
Omzet Contributies leden Hoog 31.980 37.700

Omzet Overige Hoog 114 2.104

Af: Omzet korting ivm corona Hoog -8.092 -5.446
24.002 34.358

Overige baten  [5]

Giften 65 -

Inkoopwaarde geleverde producten  [6]
Bedrijfsbezoeken / springevent 2.278 1.635

Selfcare 5.668 5.665
7.946 7.300

Verkoopkosten  [7]
Kosten publiciteit - 1.350

Kosten nieuwsbrief 1.555 659

Kosten Website 1.070 232

Uitleg 7.437 4.627

Dotatie voorziening oninbare debiteuren - 315
10.062 7.183

Kantoorkosten  [8]
Kantoorbenodigdheden 173 519

Drukwerk 227 328

Portokosten 494 109

Kosten automatisering 216 -
1.110 956

Algemene kosten  [9]
Accountantskosten 950 -

Administratiekosten 1.750 -

Verzekeringskosten 363 363

Vrijwilligersvergoedingen bestuur 1.350 11.985

Vergaderkosten bestuur 2.548 3.346

Vergaderkosten ALV 2.124 1.412

Beleid 2-daagse 449 -

Innovatie/Transformeren vereniging 950 933
10.484 18.039

     Van der Wal 
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Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

2021 2020

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten  [10]

Rente schuld rekening courant 165 134

Joure, 
Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen

H.M. Oosterhuis T.B. Alers

N. Postma H. Griffioen

     Van der Wal 

             Bergsma
Accountants • Belastingadviseurs  - 16 -



Vereniging van Kleinere Grafische Ondernemingen te Joure

3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2021 € €

BTW nummer: 8024.00.279.B.01

Omzet

Omzet hoog 1a 24.002 5.040

Verschuldigde omzetbelasting 5.040

Voorbelasting

Voorbelasting 5b 3.905
3.905

Te betalen omzetbelasting 5g 1.135

Afdrachten omzetbelasting

1e kwartaal 4.716

2e kwartaal -604

3e kwartaal -1.381

4e kwartaal -1.786
945

Suppletie omzetbelasting 2021 190

31-12-2021
€

Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode -1.786

Omzetbelasting suppletie 190
-1.596

2021

     Van der Wal 
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