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Geachte bestuur,

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 € 48.904 en de winst-en-verliesrekening
sluitende met een resultaat van € 9.163, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Provero te DRIEBERGEN-RIJSENBURG is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informa�e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2018, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2018
met de daarbij horende toelich�ng. In deze toelich�ng 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 overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra�eve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa�e
klopt en dat u ons alle relevante informa�e aanlevert. Wij hebben onze
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook
uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid hee�
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Provero. 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.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons
geldende relevante ethische voorschri�en 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 objec�ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De ac�viteiten van Provero bestaan voornamelijk uit het s�muleren van het gebruik van digitale aspecten
binnen de verschillende vakgebieden van de fysieke leefomgeving.

3.2                Wijziging boekjaar

Middels een statutenwijziging per 19 mei 2016 is het boekjaar gewijzigd van 1 juli tot en met 30 juni naar 1
januari tot en met 31 december. Het boekjaar 2015/2016 liep van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016.

3.3                Bestuur

Per balansdatum bestaat her bestuur van Provero uit:
- mevrouw M. van Scherpenzeel, voorzi�er
- de heer C. Cuppen, secretaris
- de heer L. de Nijs, penningmeester
- de heer E. te Koppele, bestuurslid bijeenkomsten
- de heer H. Genee, bestuurslid externe rela�es

Het bestuur wordt ondersteund door de verenigingscoördinator, mevrouw J. Versteeg.

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt  € 9.163 tegenover nega�ef € 4.565 over 2017. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2018

% €

2017

%

Verschil

€

Ne�o-omzet 51.795 100,0 63.537 100,0 -11.742

Kosten

Kantoorkosten 1.290 2,5 1.588 2,5 -298
Verkoopkosten 959 1,9 2.540 4,0 -1.581
Algemene kosten 39.796 76,8 63.812 100,4 -24.016

 42.045 81,2 67.940 106,9 -25.895

Bedrijfsresultaat 9.750 18,8 -4.403 -6,9 14.153

Financiële baten en lasten -587 -1,1 -162 -0,3 -425

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening 9.163 17,7 -4.565 -7,2 13.728

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
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4.2                Resultaat over de afgelopen vijf jaren

januari -
december

2018

€

januari -
december

2017

€

juli 2015 -
december

2016

€

juli 2014 -
juni 2015

€

juli 2013 -
juni 2014

€

Ne�o-omzet 51.795 63.537 86.999 61.941 44.683

Kosten

Kantoorkosten 1.290 1.588 - 670 57
Verkoopkosten 959 2.540 2.021 -907 2.938
Algemene kosten 39.796 63.812 85.128 68.378 9.418

 42.045 67.940 87.149 68.141 12.413

Financiële baten en
lasten -587 -162 -232 -163 -93

Resultaat 9.163 -4.565 -382 -6.363 32.177

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018 

€ €

 31-12-2017

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Verenigingsvermogen 48.749 39.586

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 2.635 10.213
Liquide middelen 46.269 29.928

48.904 40.141

Af: kortlopende schulden 155 555

Werkkapitaal 48.749 39.586

Tot het verstrekken van nadere toelich�ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Priore accountants & belas�ngadviseurs

J. van Zanden AA 
              

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG

Ingevolge ar�kel 2:396 lid 7 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag 
over 2018.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vlo�ende ac�va

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 787 2.282
Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen 1.848 7.931

2.635 10.213

Liquide middelen  (2) 46.269 29.928

 48.904 40.141



31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Verenigingsvermogen  (3) 48.749 39.586

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 155 555

 48.904 40.141

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING PER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Ne�o-omzet  (5) 51.795 63.537

Kosten

Kantoorkosten  (6) 1.290 1.588
Verkoopkosten  (7) 959 2.540
Algemene kosten  (8) 39.796 63.812

42.045 67.940

Bedrijfsresultaat 9.750 -4.403

Financiële baten en lasten  (9) -587 -162

Resultaat 9.163 -4.565
Belas�ngen - -

Resultaat 9.163 -4.565

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

€ €

2017

€ €

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten

Bedrijfsresultaat 9.750 -4.403
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta�e vorderingen 7.578 -5.122
Muta�e kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredie�nstellingen) -400 555

Kasstroom uit bedrijfsopera�es 16.928 -8.970

Betaalde interest -587 -162

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten 16.341 -9.132

16.341 -9.132

Samenstelling geldmiddelen

2018

€ €

2017

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 29.928 39.060

Muta�e liquide middelen 16.341 -9.132

Geldmiddelen per 31 december 46.269 29.928

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 ac�va 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 ac�va 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. Verplich�ngen 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende ac�va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor�seerde kostprijs. De reële waarde en geamor�seerde 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

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop�jd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie�nstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

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

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ne�o-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.

Ne�o-omzet

Onder ne�o-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder a�rek van kor�ngen en de over de omzet geheven belas�ngen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belas�ngen

De belas�ngen op resultaten omva�en de op korte termijn te verrekenen belas�ngen, rekening houdend
met fiscale faciliteiten en niet a�rekbare kosten. Op winsten worden geen belas�ngen in mindering gebracht
indien en voorzover compensa�e van deze winsten met in voorgaande jaren geleden verliezen mogelijk is.

Op verliezen worden belas�ngen in mindering gebracht indien en voorzover compensa�e met in voorgaande
jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt tot belas�ngres�tu�e. Tevens worden belas�ngen in
mindering gebracht indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat compensa�e van verliezen met
toekoms�ge winsten mogelijk is.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2018 

€

 31-12-2017

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.343 2.875
Voorziening dubieuze debiteuren -556 -593

787 2.282

2018

€

2017

€

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari 593 752
On�rekking -37 -159

Stand per 31 december 556 593

31-12-2018 

€

 31-12-2017

€

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng 1.848 7.931

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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31-12-2018 

€

 31-12-2017

€

Omzetbelas�ng

Supple�e 2018 974 -
Supple�e 2017 - 2.582
Supple�e 2015/2016 - 715
Supple�e 2014/2015 - 66
Supple�e 2013/2014 - 831
Aangi�e laatste periode 874 3.737

1.848 7.931

2. Liquide middelen

Triodos .096 46.269 29.928

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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PASSIVA

31-12-2018 

€

 31-12-2017

€

3. Verenigingsvermogen

Overige reserves 48.749 39.586

2018

€

2017

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 39.586 44.151
Resultaatbestemming boekjaar 9.163 -4.565

Stand per 31 december 48.749 39.586

4. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

 31-12-2017

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 155 555

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

5. Ne�o-omzet

Contribu�es 48.412 48.798
Inkomsten uit bijeenkomsten/publica�es 3.383 14.739

51.795 63.537

Contribu�es
Ontvangen contribu�e organisa�eleden 42.863 42.713
Ontvangen contribu�e individuele leden 5.539 6.075
Ontvangen contribu�e studentleden 10 10

48.412 48.798

Inkomsten uit bijeenkomsten/publica�es
Ontvangen inkomsten uit bijeenkomsten 3.383 14.688
Ontvangen inkomsten uit publica�es - 51

3.383 14.739

51.795 63.537

Personeelsleden

Bij de vereniging waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfskosten

6. Kantoorkosten

Automa�seringskosten 1.290 1.588

7. Verkoopkosten

Reclame- en adverten�ekosten 533 2.220
Representa�ekosten 71 -
Reis- en verblij�osten 392 459
Dota�e voorziening dubieuze debiteuren -37 -139

959 2.540

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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2018

€

2017

€

8. Algemene kosten

Accountantskosten 1.432 807
Administra�ekosten 11.407 17.842
Kosten bijeenkomsten 4.671 21.636
Kosten publica�es - 5.196
Kosten congres 31.582 17.581
Overige algemene kosten 104 750

49.196 63.812
Bijdrage congreskosten -9.400 -

39.796 63.812

9. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -587 -162

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 155 162
Kosten fiscus 432 -

587 162

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 14 mei 2019

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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