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               Voordewindhond

               J.J. Postma

               Boskapelweg 6

               7261 LC  RUURLO

Referentie: 2015                Hilversum, 17 mei 2016

Betreft:      jaarrekening 2015

Geachte heer Postma,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid bestuur

Bevestiging

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Voordewindhond te Wijk bij Duurstede 

bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de 

toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de 

entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens 

en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 14 mei 2010 werd de vereniging, met volledige rechtsbevoegdheid, Voordewindhond 

per genoemde datum opgericht.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder dossiernummer 

30288239

De doelstelling van Voordewindhond wordt in  de statuten als volgt omschreven:

De bescherming van windhonden van alle rassen en windhondkruisingen van particuliere eigenaren in 

Europa. Ondermeer door het creëren van opvang van verwaarloosde of overbodige honden en het zoeken 

van plaatsingsmogelijkheden, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband 

houden.

- G. Koole (100%)

Het Bestuur wordt gevoerd door:

- C.M. de Vries (100%)

- J.J. Postma (100%)
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 7.368 100,0% 17.822 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 3.726 50,6% 4.540 25,5%

Bruto bedrijfsresultaat 3.642 49,4% 13.282 74,5%

Verkoopkosten 210 2,9% 330 1,9%

Autokosten 671 9,1% 1.645 9,2%

Kantoorkosten 982 13,3% 1.222 6,9%

Algemene kosten 907 12,3% 201 1,1%

Som der bedrijfskosten 2.770 37,6% 3.398 19,1%

Bedrijfsresultaat 872 11,8% 9.884 55,4%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 32 0,4% 20 0,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -161 -2,2% -186 -1,0%

Som der financiële baten en lasten -129 -1,8% -166 -0,9%

Resultaat 743 10,0% 9.718 54,5%

20142015

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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1.4  Financiële positie

€ €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 1.095

Liquide middelen 12.960

Totaal vlottende activa 14.055

Af: kortlopende schulden 884

Werkkapitaal 13.171

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 13.171

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen vereniging 13.171

13.171

Hoogachtend,

STUDIO BØNDIG

J.J. Postma

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming 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 2015
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2.1  Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 1.095 -

1.095 -

Liquide middelen 12.960 12.427

Totaal activazijde 14.055 12.427

31 december 2015  31 december 2014
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2.1  Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 13.171 12.428

13.171 12.428

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 884 -

884 -

Totaal passivazijde 14.055 12.428

31 december 2015  31 december 2014
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2015

€ € € €

Netto-omzet 7.368 17.822

Inkoopwaarde van de omzet 3.726 4.540

Bruto bedrijfsresultaat 3.642 13.282

Verkoopkosten 210 330

Autokosten 671 1.645

Kantoorkosten 982 1.222

Algemene kosten 907 201

Som der bedrijfskosten 2.770 3.398

Bedrijfsresultaat 872 9.884

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 32 20

Rentelasten en soortgelijke kosten -161 -186

Som der financiële baten en lasten -129 -166

Resultaat 743 9.718

2015 2014
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

Ondermeer door het creeëren van opvang van verwaarloosde of overbodige honden en het zoeken van 

plaatsingsmogelijkheden, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband 

houden. 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.

De activiteiten van Voordewind, statutair gevestigd te Wijk bij Duurstede, bestaan uit:

De bescherming van windhonden van alle rassen en windhondkruisingen van particuliere eigenaren in 

Europa.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 

vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, 

voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-

grondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn 

verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe 

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van 

de voorraden.

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het 

verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet 

geheven belastingen.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.095

Liquide middelen

ING Bank 5178694 3.492

ING Bank Zakelijke spaarrekening 5178694 6.788

Deutsche Bank 303 6001150 2.680

12.960

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

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal Vereniging

Kapitaal 13.171

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Overlopende passiva 884

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2015 2014

€ €

Netto-omzet

Omzet Adoptie 2.880 9.465

Omzet Donaties 432 3.049

Omzet Winkel 398 982

Omzet Contributies 3.495 3.095

Omzet Overig -182 611

Omzet Peetouderschap - 245

Omzet Afstandgelden 345 375

7.368 17.822

Inkoopwaarde van de omzet

Overige Inkopen 182 -

Inkopen Winkel 194 -108

Opvangkosten 898 1.592

Dierenarts Kosten 2.202 2.410

Afkoop Honden 250 949

Kosten Honden Huiskamers - -303

3.726 4.540

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 210 116

Beurs- en congreskosten - 214

210 330

Autokosten

Kilometervergoeding 671 1.645

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 18 -

Portikosten 95 127

Telecommunicatie 835 1.061

Internetkosten 34 34

982 1.222
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2015 2014

€ €

Algemene kosten

Administratiekosten 694 -

Declaraties vrijwilligers 30 -

Zakelijke verzekeringen 142 120

Overige algemene kosten 41 81

907 201

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 32 20

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 161 186
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3.1  Specificatie kapitaal 

€ € € €

Kapitaal 

Stand per 1 januari 12.428 2.710

Resultaat 743 9.718

Kapitaal per 31 december 13.171 12.428

20142015
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