
Provero
 
 
RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2020

 
 



INHOUDSOPGAVE
Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1                Opdracht 2
2                Samenstellingsverklaring van de accountant 2
3                Algemeen 3
4                Resultaat 4
5                Financiële posi e 5

JAARREKENING

1                Balans per 31 december 2020 7
2                Staat van baten en lasten over 2020 8
3                Kasstroomoverzicht 2020 9
4                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 10
5                Toelich ng op de balans per 31 december 2020 12
6                Toelich ng op de staat van baten en lasten over 2020 14



ACCOUNTANTSRAPPORT



W
1 SIVW 6
4. I MRK
6 MI W V
. MP W

W H W W
V 2 M IRK
V 7T R
V . M I

I 3TWP GL
: IIVIR IIR

4SW W
2 IIVIR IIR

8

1IVO
0 SVO

4SW W
SVO

8

TVMSVI RP
MRJS TVMSVI RP

ROVIOIRMRK
2 20 6 3
6 320 9

8 RV 20

PKI IRI SSV VHIR
TVMSVI RP

Provero  
Praamkade 13  
2725 AW  Zoetermeer

Kenmerk Behandeld door Datum

159580 MB 21 april 2021

Geachte dames en heren,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw vereniging.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw vereniging, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 56.226 en de staat van baten en lasten
sluitende met een resultaat van € 2.945, 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 2020, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2020 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.
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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                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- de heer E.B. te Koppele / voorzi er / 2018
- de heer C.S. Cuppen / secretaris / 2016
- de heer L.M.G. de Nijs / penningmeester / 2018
- de heer H.B.J. Genee / bestuurslid externe rela es / 2016
- mevrouw L. Waaijman / bestuurslid communica e / 2020

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

3.3                Oprich ng vereniging

Bij notariële akte d.d. 25 mei 2009 verleden voor notaris Nijenhuis te Joure is opgericht de vereniging
Provero. De ac viteiten worden met ingang van voornoemde datum / respec evelijk eerdere datum
gedreven voor rekening en risico van de vereniging Provero. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd per 19 mei
2016.

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 2.945 tegenover  € 3.727 over 2019. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisa e
2020

€

Begro ng
2020

€

Realisa e
2019

€

Verschil 2020

€

Verschil
realisa e-
begro ng

2020

€

Baten 51.755 56.766 55.888 -4.133 -5.011

Lasten 48.810 59.686 52.161 -3.351 -10.876

- - - - -

Saldo 2.945 -2.920 3.727 -782 5.865

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€ €

 31-12-2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Verenigingsvermogen 55.421 52.476

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 10.291 7.279
Liquide middelen 45.935 48.435

56.226 55.714

Af: kortlopende schulden 805 3.238

Werkkapitaal 55.421 52.476

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

Hoogachtend,
Priore accountants & belas ngadviseurs

M. Boersma RA 
              

 

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na bestemming saldo)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlo ende ac va

Vorderingen  (1) 10.291 7.279
Liquide middelen  (2) 45.935 48.435

 56.226 55.714

 56.226 55.714



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Verenigingsvermogen  (3) 55.421 52.476

Kortlopende schulden  (4) 805 3.238

 56.226 55.714

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisa e
2020

€

Begro ng
2020

€

Verschil
2020

€

Realisa e
2019

€

Baten 51.755 56.766 -5.011 55.888

Lasten

Kantoorkosten  (6) 1.520 2.852 -1.332 1.129
Verkoopkosten  (7) 5.217 5.280 -63 7.563
Algemene kosten  (8) 42.073 51.554 -9.481 43.469

48.810 59.686 -10.876 52.161

Saldo 2.945 -2.920 5.865 3.727

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg

8



3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit opera onele ac viteiten

Resultaat 2.945 3.727
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta e vorderingen -3.012 -4.644
Muta e kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredie nstellingen) -2.433 3.083

Kasstroom uit bedrijfsopera es -2.500 2.166

Kasstroom uit opera onele ac viteiten -2.500 2.166

Kasstroom uit financieringsac viteiten

Muta e we elijke reserves 7.478 -
Muta e overige reserves -10.000 -

Kasstroom uit financieringsac viteiten -2.522 -

-5.022 2.166

Controle kasstroom

Muta e liquide middelen -2.500 2.166
Af: telling kasstroom 5.022 -2.166

2.522 -

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

Begro ng

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 48.435 46.269

Muta e liquide middelen -2.500 2.166

Geldmiddelen per 31 december 45.935 48.435

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ves gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Provero (geregistreerd onder KvK-nummer 30262578) is feitelijk geves gd op Praamkade 13 te Zoetermeer.

Scha ngen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Provero zich verschillende oordelen en scha ngen die essen eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in ar kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en scha ngen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelich ng op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac va en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta e,
inclusief de transac ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamor seerde 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 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 de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het ba g of nadelig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de 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.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar van de leden ontvangen contribu es,
alsmede de opbrengst van bijeenkomsten, een en ander onder a rek van kor ngen en de over de baten
geheven belas ngen.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

 31-12-2019

€

1. Vorderingen

Debiteuren 5.410 2.636
Omzetbelas ng 4.881 4.643

10.291 7.279

Omzetbelas ng

Supple e 2020 1.913 -
Supple e 2018 974 974
Aangi e laatste periode 1.994 3.669

4.881 4.643

2. Liquide middelen

Triodos .096 45.935 48.435

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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PASSIVA

31-12-2020 

€

 31-12-2019

€

3. Verenigingsvermogen

Bestemmingsreserve Reehorst 7.478 -
Overige reserves 47.943 52.476

55.421 52.476

Het ba g saldo van 2020 ad € 2.945 is als volgt verdeeld:
- ten laste van bestemmingsreserve Reehorst / verplaatsingsfee / € 2.522
- ten gunste van overige reserves / € 5.467

Bestemmingsreserve Reehorst

Stand per 1 januari - -
Toevoeging uit overige reserves 10.000 -
Verdeling saldo boekjaar -2.522 -

Stand per 31 december 7.478 -

Overige reserves

Stand per 1 januari 52.476 48.749
Verdeling saldo boekjaar 5.467 3.727
Naar bestemmingsreserve -10.000 -

Stand per 31 december 47.943 52.476

31-12-2020 

€

 31-12-2019

€

4. Kortlopende schulden

Crediteuren 805 3.238

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisa e
2020

€

Begro ng
2020

€

Realisa e
2019

€
5. Baten

Contribu es 51.755 52.536 52.742
Inkomsten uit bijeenkomsten/publica es - 4.230 3.146

51.755 56.766 55.888

Ontvangen contribu e organisa eleden 47.003 47.520 47.093
Ontvangen contribu e individuele leden 4.752 5.016 5.629
Ontvangen contribu e studentleden - - 20

51.755 52.536 52.742
Ontvangen inkomsten uit bijeenkomsten - 4.230 3.146

51.755 56.766 55.888

Lasten

6. Kantoorkosten

Kantoorbehoe en 316 650 216
Automa seringslasten 1.084 2.052 913
Verzekering 120 150 -

1.520 2.852 1.129

7. Verkoopkosten

Promo e 4.579 4.000 6.602
Representa elasten 263 250 211
Reis- en verblijflasten 375 1.030 750

5.217 5.280 7.563

8. Algemene kosten

Accountantslasten 1.556 2.196 1.871
Administra elasten 14.621 13.650 13.076
Kosten bijeenkomsten 90 5.294 4.220
Kosten congres 29.834 38.824 39.556
Verplaatsingsfee 2.522 - -
Bankkosten 188 690 161
Overige algemene lasten 17 - 265

48.828 60.654 59.149
Bijdrage congreskosten -6.755 -9.100 -15.680

42.073 51.554 43.469

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Zoetermeer,  21 april 2021

  
E.B. te Koppele C.S. Cuppen

  
L.M.G. de Nijs H.B.J. Genee

  
L. Waaijman

 

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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Bijlage 1
bij het accountantsrapport d.d. 21 april 2021

Provero, Driebergen-Rijsenburg
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