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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is
afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat
gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op
de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het document.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de
omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

2018 % omzet 2017 % omzet Verschil %

Omzet 88.290 100,0% 58.124 100,0% 30.166 51,9%

Kostprijs van de omzet 25.828 29,3% 13.650 23,5% 12.178 89,2%

Brutomarge 62.462 70,7% 44.474 76,5% 17.988 40,4%

Totaal kosten 56.354 63,8% 23.970 41,2% 32.384 135,1%

Kosten uitbesteed werk 41.817 47,4% 17.318 29,8% 24.499 141,5%

Andere externe kosten 1.750 2,0% 0,0% 1.750 100,0%

Afschrijvingen 1.012 1,1% 118 0,2% 894 757,6%

Overige personeelskosten 3.750 4,2% 4.500 7,7% -750 -16,7%

Verkoopkosten 574 0,7% 22 0,0% 552 2.509,1%

Kantoorkosten 1.468 1,7% 111 0,2% 1.357 1.222,5%

Organisatiekosten 5.022 5,7% 1.098 1,9% 3.924 357,4%

Algemene kosten 961 1,1% 804 1,4% 158 19,5%

Resultaat 6.108 6,9% 20.504 35,3% -14.396 -70,2%

Resultaat verloop
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2018 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan
(passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal
uitgedrukt.

Balansoverzicht

31-12-2018 % balans 31-12-2017 % balans

Vaste activa 5.474 19,7% 2.240 8,9%

Materiële vaste activa 5.474 19,7% 2.240 8,9%

Vlottende activa 22.246 80,3% 23.066 91,1%

Liquide middelen 22.246 80,3% 23.066 91,1%

Activa 27.720 100,0% 25.306 100,0%

Eigen vermogen 25.191 90,9% 20.474 80,9%

Kortlopende schulden 2.529 9,1% 4.832 19,1%

Passiva 27.720 100,0% 25.306 100,0%

Eigen vermogen verloop
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans
per 31 december 2018 en winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening.
De kengetallen zijn als volgt berekend:
- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2018 2017

Werkkapitaal 19.717 18.234

Quick ratio 8,80 4,77

Current ratio 8,80 4,77

Solvabiliteit (EV/TV) 90,9% 80,9%
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Balans

Balans

31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa 5.474 2.240

Materiële vaste activa 5.474 2.240

Vlottende activa 22.246 23.066

Liquide middelen 22.246 23.066

Activa 27.720 25.306

Eigen vermogen 25.191 20.474

Kortlopende schulden 2.529 4.832

Passiva 27.720 25.306
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2018 2017

Omzet 88.290 58.124

Kostprijs van de omzet 25.828 13.650

Brutomarge 62.462 44.474

Totaal kosten 56.354 23.970

Kosten uitbesteed werk 41.817 17.318

Andere externe kosten 1.750

Afschrijvingen 1.012 118

Overige personeelskosten 3.750 4.500

Verkoopkosten 574 22

Kantoorkosten 1.468 111

Organisatiekosten 5.022 1.098

Algemene kosten 961 804

Resultaat na belasting 6.108 20.504
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

Investeren in duurzaam en veerkrachtig leven voor mens, flora en fauna, met name door verrijking
van de basis van het land-ecosysteem. Instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit, en van
flora van oorspronkelijke inheemse herkomst.

Valuta

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

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de
koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen
ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum.Niet-monetaire activa die volgens de
actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de
wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
commerciële grondslagen voor financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven in euro’s.

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.

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

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige 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. Subsidies op investeringen worden in
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies
betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief
(ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van
activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover
voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt.

Grondslagen van liquide middelen

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.

Grondslagen van eigen vermogen

Indien de organisatie eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in
mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat
deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht,
komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen
vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze
aandelen in mindering is gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten.

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente)
belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van
de winst-en verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente)
belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen ten laste van het resultaat gebracht.

Grondslagen van kortlopende schulden

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.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.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.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het
actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische
levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa 5.474 2.240

ICT apparatuur en vervoermiddel 5.474 2.240

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Bedrijfsgebouwen 4%
Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%
Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven.

Liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017

Liquide middelen 22.246 23.066

Tegoeden op bankrekeningen 22.246 23.066

Tegoeden op bankrekeningen

31-12-2018 31-12-2017

Tegoeden op bankrekeningen 22.246 23.066

Rekening-courant bank 22.246 23.066

Eigen vermogen

31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen 25.191 20.474

Kapitaal stichting en vereniging 25.191 20.474

Resultaat boekjaar 0 0
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Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

Kortlopende schulden 2.529 4.832

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.779 4.082

Overlopende passiva 750 750

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2018 31-12-2017

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.779 4.082

Omzetbelasting 1.779 4.082

Overlopende passiva

31-12-2018 31-12-2017

Overlopende passiva 750 750

Nog te betalen accountants- en
advieskosten

750 750
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet

2018 2017

Omzet 88.290 58.124

Overige omzet 88.290 58.124

Kostprijs van de omzet

2018 2017

Kostprijs van de omzet 25.828 13.650

Inkoopkosten divers 25.828 13.650

Totaal kosten

2018 2017

Totaal kosten 56.354 23.970

Kosten uitbesteed werk 41.817 17.318

Andere externe kosten 1.750

Afschrijvingen 1.012 118

Overige personeelskosten 3.750 4.500

Verkoopkosten 574 22

Kantoorkosten 1.468 111

Organisatiekosten 5.022 1.098

Algemene kosten 961 804

Afschrijvingen

2018 2017

Afschrijvingen 1.012 118

Afschrijvingen materiële vaste
activa

1.012 118
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Afschrijvingen materiële vaste activa

2018 2017

Afschrijvingen materiële vaste
activa

1.012 118

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.012 118

Overige personeelskosten

2018 2017

Overige personeelskosten 3.750 4.500

Vrijwilligers 3.750 4.500

Verkoopkosten

2018 2017

Verkoopkosten 574 22

Reis- en verblijfkosten 496 22

Relatiegeschenken 78

Relatiegeschenken

2018 2017

Relatiegeschenken 78

Relatiegeschenken 78

Kantoorkosten

2018 2017

Kantoorkosten 1.468 111

Kantoorbenodigdheden 493 111

Telefoon en internet 331

Drukwerk & Porti 316

Contributies en abonnementen 171

Vakliteratuur 74

Overige kantoorkosten 83
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Organisatiekosten

2018 2017

Organisatiekosten 5.022 1.098

Exploitatiekosten 5.022 1.098

Algemene kosten

2018 2017

Algemene kosten 961 804

Accountantskosten en software
boekhouding

838 750

Bankkosten 124 54

Gemiddeld aantal werknemers

Geen werknemers in dienst.


