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Aan het bestuur en leden van
VVE Rijnlandflat te Leiden  
Bachstraat 4  
2324 GL Leiden

Dossier Behandeld door Datum

7049 W. van Dijk 15 mei 2019

Geachte leden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw vereniging.

1                OPDRACHT

Ingevolge  uw  opdracht  hebben  wij  de  jaarrekening  2018  van  uw  vereniging,  waarin  begrepen  de  balans  met
tellingen  van  € 371.234  en  de  winst-  en  verliesrekening  sluitende  met  een  negatief  resultaat  van  € 247.640,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van VVE Rijnlandflat te Leiden te Leiden bestaande uit
de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vereniging
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 vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij  hebben  deze  samenstellingsopdracht  uitgevoerd  in  overeenstemming  met  Nederlands  recht  en  volgens
richtlijnen  en  werkschema´s,  welke  gebaseerd  zijn  op  het  NOAB  kwaliteitssysteem  (NKS).  De  in  dit  kader
uitgevoerde  werkzaamheden  bestonden  in  hoofdzaak  uit  het  verzamelen,  het  verwerken,  het  rubriceren,
vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens ten � behoeve van de jaarrekening en
of  kredietrapportage.  De aard  en  de  omvang  van deze werkzaamheden brengen met zich dat  deze niet kunnen
resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis  van  de  ons verstrekte  gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



3                ALGEMEEN

3.1                Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 23 december 2014 verleden voor notaris J.R.B. Heemstra te Leiden is opgericht de VVE
Rijnlandflat  te  Leiden.  De vereniging heeft  blijkens  artikel  42  van  haar  statuten  ten  doel:  "het  beheer  van  het
gebouw en de grond en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de eigenaars."

3.2                Historie

De vereniging komt voort uit de per 19 februari 1965 opgerichte Coöperatieve Woonvereniging Rijnland G.A..
Per 1 januari 2015 zijn de vorderingen en schulden van deze coöperatie geleverd aan de VVE Rijnlandflat. 

- 2 -

VVE Rijnlandflat te Leiden
Leiden

Behoort bij rapport d.d. 15 mei 2019



4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Beschikbaar op lange termijn:

Exploitatie reserve 340.724 588.363

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 47.288 44.468

Werkkapitaal 293.436 543.895

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 30.320 35.756
Liquide middelen 293.626 560.824

323.946 596.580

Af: kortlopende schulden 30.510 52.685

Werkkapitaal 293.436 543.895

4.1                Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Mutatie

€

Vorderingen 30.320 35.756 -5.436
Liquide middelen 293.626 560.824 -267.198

323.946 596.580 -272.634

Kortlopende schulden 30.510 52.685 -22.175

293.436 543.895 -250.459

Wij  vertrouwen  erop  hiermee  aan  uw  opdracht  te  hebben  voldaan  en  zijn  graag  bereid  nadere  toelichting  te
geven.

Went administratie en belastingadvies B.V.
Voor deze:

H.H.J. Went 
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5                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
          (voor resultaatbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Machines en installaties 46.165 42.701
Inventaris 1.123 1.767

47.288 44.468

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Vorderingen servicekosten van bewoners 4.055 6.248
Overlopende activa 26.265 29.508

30.320 35.756

Liquide middelen  (3) 293.626 560.824

 323.946 596.580

 371.234 641.048

- 5 -

VVE Rijnlandflat te Leiden
Leiden

 Behoort bij rapport d.d. 15 mei 2019



31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Exploitatie reserve 340.724 588.363

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 15.992 43.344
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 586 519
Overige schulden - 2.545
Overlopende passiva 13.932 6.277

30.510 52.685

 371.234 641.048
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6                WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Netto-omzet  (5) 226.458 226.538

Kosten

Lonen en salarissen  (6) 17.605 16.767
Sociale lasten  (7) 5.166 4.811
Afschrijvingen  (8) 11.003 12.416
Overige personeelskosten  (9) 1.490 916
Huisvestingskosten  (10) 414.958 170.901
Inventariskosten  (11) 399 63
Kantoor- en administratiekosten  (12) 1.348 1.121
Verkoopkosten  (13) 279 -
Algemene kosten  (14) 22.110 16.206

474.358 223.201

Bedrijfsresultaat -247.900 3.337

Financiële baten en lasten  (15) 260 1.475

Resultaat -247.640 4.812
Belastingen - -

Resultaat -247.640 4.812
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7                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres

VVE Rijnlandflat te Leiden (geregistreerd onder KvK-nummer 28023089) is feitelijk gevestigd op Bachstraat 4
te Leiden.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De  jaarrekening  is  opgesteld  volgens  de  in  Nederland  algemeen  aanvaarde  grondslagen  voor  financiële
verslaggeving.

De  waardering  van  activa  en  passiva  en  de  bepaling  van  het  resultaat  vinden  plaats  op  basis  van  historische
kosten.  Tenzij bij  de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost  anders  wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten  en  lasten  worden  toegerekend  aan  het  jaar  waarop  ze  betrekking  hebben.  Winsten  worden  slechts
opgenomen  voor  zover  zij  op  balansdatum  zijn  gerealiseerd.  Verplichtingen en  mogelijke  verliezen  die  hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelsleden

Bij de vereniging was in 2018 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De   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.  De  afschrijvingen  worden  gebaseerd  op  de  geschatte  economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

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

De  vorderingen  en  overlopende  activa  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en
vervolgens  gewaardeerd  tegen  de  geamortiseerde  kostprijs.  De  reële  waarde  en  geamortiseerde  kostprijs  zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering  gebracht.  Deze  voorzieningen  worden  bepaald  op  basis  van  individuele  beoordeling  van  de
vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende  schulden worden bij  de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De  niet  in  de  balans  opgenomen  financiële  verplichtingen  zijn,  tenzij  anders  vermeld,  gewaardeerd  tegen  de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten  enerzijds,  en  anderzijds  de  kosten  en  andere  lasten  van  het  jaar,  gewaardeerd  tegen  historische
kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het  resultaat  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  netto-omzet  en  de  kosten  en  andere  lasten  van  het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het  jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder  netto-omzet  wordt  verstaan  de  opbrengst  van  de  in  het  verslagjaar  geleverde  goederen  en  verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke
rechten  op  economische  voordelen alsmede alle  belangrijke risico's  zijn  overgegaan op  de  koper. De kostprijs
van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Brutomarge

De  brutomarge  bestaat  uit  het  verschil  tussen  de  netto-omzet  en  de  kostprijs  van  de  omzet,  alsmede  uit  de
overige bedrijfsopbrengsten.

Afschrijvingen

De  afschrijvingen  op  de  materiële  vaste  activa  zijn  berekend  door  middel  van  vaste  percentages  van  de
aanschaffingswaarde,  op  basis  van  de  verwachte  economische  levensduur,  rekening  houdend  met  eventuele
residuwaarde.  Boekwinsten  en  -verliezen  bij  verkoop  van  materiële  vaste  activa  zijn  begrepen  onder  de
afschrijvingen,  boekwinsten  echter  alleen  voor  zover  de  boekwinsten  niet  in  mindering  zijn  gebracht  op
vervangende investeringen.
Indien  een  schattingswijziging  plaatsvindt  van  de  toekomstige  gebruiksduur,  dan  worden  de  toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Bedrijfskosten

De  lasten  worden  bepaald  met  inachtneming  van  de  hiervoor  reeds  vermelde  grondslagen  van  waardering  en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen gelden.
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8                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Machines
en

installaties

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 319.297 18.592 337.889
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -276.596 -16.825 -293.421

42.701 1.767 44.468

Mutaties 
Investeringen 13.823 - 13.823
Afschrijvingen -10.359 -644 -11.003

3.464 -644 2.820

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 333.120 18.592 351.712
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -286.955 -17.469 -304.424

46.165 1.123 47.288

Afschrijvingspercentages
%

Machines en installaties  5-10
Inventaris  20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Vorderingen servicekosten van bewoners

Vorderingen servicekosten van bewoners 4.055 6.248

Overlopende activa

Contributies en abonnementen - 691
Te ontvangen creditfacturen - 7.362
Nog te ontvangen afrekeningen warmtemeters 26.265 21.455

26.265 29.508

3. Liquide middelen

ABN Amro, NL98ABNA0451222717 26.897 38.942
ABN Amro, NL71ABNA0464298512 16.501 17.791
ABN Amro, NL75ABNA0495629731 250.031 504.050
Kas 197 41

293.626 560.824

De  bovenstaande  liquide  middelen  staat  per  31  december  2018  volledig  ter  vrije  beschikking.  Daarvan  is
uitgezonderd  een  bedrag  van  € 157.500  op  rekening  NL75ABNA0495629731,  dat  pas  na  voldoening  aan  de
afspraken met de raad vrij ter beschikking staat.
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PASSIVA

2018

€

2017

€

Exploitatie reserve

Stand per 1 januari 588.364 583.551
Resultaatbestemming boekjaar -247.640 4.812

Stand per 31 december 340.724 588.363

4. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 15.992 43.344

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 586 519

Overige schulden

Overige schulden - 2.545

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.639 1.603
Administratiekosten 4.202 4.674
Huisvestingskosten 8.091 -

13.932 6.277
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Beschikbaarheid liquide middelen

De in de balans opgenomen liquide middelen staat per 31 december 2018 volledig ter vrije beschikking. Daarvan
is uitgezonderd een bedrag van € 157.500 op rekening NL75ABNA0495629731, dat pas na voldoening aan de
afspraken met de raad vrij ter beschikking staat.
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9                TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

5. Netto-omzet

Exploitatiebijdragen 261.240 261.240
Voorschot warmtemeters -41.148 -41.148

220.092 220.092
Verhuur logeerkamers 540 183
Administratie en incassogelden 75 100
Antennes mobiel telefoonnet 5.611 5.923
Vergoeding oud papier 140 240

6.366 6.446

226.458 226.538

Personeelskosten

6. Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 17.605 16.767

7. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen 4.482 4.053
Premie ziekteverzuimverzekering 684 758

5.166 4.811

8. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 11.003 12.416

Afschrijvingen materiële vaste activa

Machines en installaties 10.359 10.066
Inventaris 644 2.350

11.003 12.416
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Overige bedrijfskosten

2018

€

2017

€

9. Overige personeelskosten

Belastingvrije uitkeringen 840 300
Arbodienst 134 130
Overige personeelskosten 516 486

1.490 916

10. Huisvestingskosten

Huur vergaderzaal 340 268
Water 11.901 24.207
Reparaties en onderhoud 225.511 18.086
Onroerende-zaakbelasting 647 644
Verzekeringen 8.110 7.581
Schoonmaakkosten 6.651 206
Onderhoud tuin 139 138
Onderhoud centrale verwarming 3.216 546
Onderhoud liften 4.905 6.014
Administratie kosten verwarming 8.438 8.278
Gas en elektra / kosten verwarming 71.056 64.296
Onderhoud standleidingen 133.100 94.501
Glazenwasser 6.988 7.036
Bestrijding ongedierte 2.104 2.748

483.106 234.549
Voorschot warmtemeters -41.148 -41.148
Afrekening warmtemeters (geschat) -27.000 -22.500

414.958 170.901

11. Inventariskosten

Reparaties en onderhoud 399 63

12. Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften 253 60
Automatiseringskosten 532 532
Telefoonkosten 546 521
Porti 17 8

1.348 1.121

13. Verkoopkosten

Representatiekosten 279 -
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2018

€

2017

€

14. Algemene kosten

Administratiekosten 14.874 14.671
Advieskosten 3.106 -
Verzekeringen 1.105 449
Bankkosten 427 427
Incassokosten debiteuren 1.935 274
Overige algemene kosten 663 385

22.110 16.206

15. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 260 1.475

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant banken 225 1.061
Rente incasso bewoners 35 414

260 1.475
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10                WINST-EN-VERLIESREKENING PLUS BUDGET OVER JAARCIJFERS 2018

Saldo
jaarcijfers

2018

€

Budget
jaarcijfers

2018

€

Saldo
jaarcijfers

2017

€

Budget
jaarcijfers

2017

€

Netto-omzet 226.458 226.492 226.538 226.792

Lonen en salarissen 17.605 17.605 16.767 16.767
Sociale lasten 5.166 5.258 4.811 4.825
Afschrijvingen materiële vaste activa 11.003 10.702 12.416 12.355
Overige personeelskosten 1.490 1.360 916 940
Huisvestingskosten 414.958 325.341 170.901 229.873
Inventariskosten 399 200 63 1.200
Kantoor- en administratiekosten 1.348 1.470 1.121 1.800
Verkoopkosten 279 - - -
Algemene kosten 22.110 16.650 16.206 17.035

Som der bedrijfslasten 474.358 378.586 223.201 284.795

Bedrijfsresultaat -247.900 -152.094 3.337 -58.003

Financiële baten en lasten 260 1.000 1.475 1.500

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -247.640 -151.094 4.812 -56.503
Belastingen - - - -

Resultaat -247.640 -151.094 4.812 -56.503
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