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Gegevens omzet en omzetbelasting

15

Aan het bestuur van
Stichting De Verenigde Modevakscholen in Nederland
Boven Heigraaf 92
8095 PD 't Loo

Kampen, 14 oktober 2021

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 8.679 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 356, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting De Verenigde Modevakscholen in Nederland te Utrecht is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting 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 administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft 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 Stichting De Verenigde
Modevakscholen in Nederland. 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.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften 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 objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting De Verenigde Modevakscholen in Nederland bestaan voornamelijk uit het
bieden van opleidingen binnen de maatkledingbranche met als doel, het behalen van de benodigde diploma's,
toe te treden tot de arbeidsmarkt, danwel het zelfstandig creëren en vervaardigen van maatkleding.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het dagelijks bestuur gevoerd door:
- Voorzitter:
mevrouw W.W.T. Molendijk - Kamies
- Secretaris:
mevrouw M.V.H. van Oirschot - Knapen
- Penningmeester: mevrouw W.M. Schouten - Lankman
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 356 tegenover negatief € 1.775 over 2019. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:
2020
€

2019
%

€

Verschil
%

€

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

7.305
811

100,0
11,1

6.014
1.493

100,0
24,8

1.291
-682

Bruto-omzetresultaat

6.494

88,9

4.521

75,2

1.973

2.022
857
784
2.306

27,7
11,7
10,7
31,6

1.957
1.444
276
2.452

32,5
24,0
4,6
40,8

65
-587
508
-146

5.969

81,7

6.129

101,9

-160

525

7,2

-1.608

-26,7

2.133

Financiële baten en lasten

-169

-2,3

-167

-2,8

-2

Resultaat na belastingen

356

4,9

-1.775

-29,5

2.131

Kosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Bedrijfsresultaat
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ONDERTEKENING

Wij vertrouwen u met de samenstelling van dit rapport van dienst te zijn geweest en zijn, desgewenst, bereid
tot het verstrekken van nadere inlichtingen.

Hoogachtend,
AccountantsGilde
Dit document is digitaal ondertekend J. Hendriks
op 20-10-2021

J. Hendriks
Accountant-Administratieconsulent
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden

(1)

Vorderingen

(2)

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen

768

158
60
(3)

753

138
38
218

176

7.693

7.373

8.679

8.302
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31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

PASSIVA
Ondernemingsvermogen

(4)

Stichtingskapitaal
Kortlopende schulden
Omzetbelasting
Overige schulden

7.587

7.230

(5)

192
900

82
990
1.092

1.072

8.679

8.302
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2019

2020
€

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

(6)
(7)

€

€

7.305
811

€

6.014
1.493
6.494

Bruto-omzetresultaat

4.521

Kosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

(8)
(9)
(10)
(11)

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

(12)

2.022
857
784
2.306

1.957
1.444
276
2.452
5.969

6.129

525

-1.608

-169

-167

356

-1.775
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Verenigde Modevakscholen in Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer
41178336), statutair gevestigd te Utrecht bestaan voornamelijk uit het bieden van opleidingen binnen de
maatkledingbranche met als doel, het behalen van de benodigde diploma's, toe te treden tot de arbeidsmarkt,
danwel het zelfstandig creëren en vervaardigen van maatkleding.
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.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting De Verenigde Modevakscholen in Nederland zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het op grond van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Voorraden

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Gereed product en handelsgoederen
Voorraad lesboeken
Voorziening incourante voorraad

792
-24

785
-32

768

753

158

138

60

38

1.516
6.177

496
6.877

7.693

7.373

2. Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren

Overlopende activa
Dubbel betaalde bedragen

3. Liquide middelen
ING-bank NL83 INGB 0003 5734 61
ING-bank spaarrekening NL83 INGB 0003 5734 61
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PASSIVA
4. Ondernemingsvermogen
2020

2019

€

€

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Resultaat

7.231
356

9.005
-1.775

Stand per 31 december

7.587

7.230

5. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Belastingen
Omzetbelasting

192

82

900
-

900
15
75

900

990

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Dubbel ontvangen bedragen
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020
2020

2019

€

€

6. Netto-omzet
Ontvangen contributies
Opbrengst verkoop lesboeken
Opbrengst nakijkwerk examens
Opbrengst studiedagen
Nog te factureren bedragen

2.375
2.769
368
1.793
-

2.243
1.713
346
1.778
-66

7.305

6.014

Inkoop lesboeken

477

525

Uitbesteed werk (nakijkwerk lesboeken)

250

225

-

512

99

-

-15

231

811

1.493

1.072

1.076

950

881

857

1.444

191
593

276
-

784

276

7. Kostprijs van de omzet

Kosten ledenactiviteiten/vergaderingen
Kosten examencommissie
Voorraadmutatie

8. Bestuurskosten
Vergoedingen
Vergoeding bestuursleden
Overige bestuurskosten
Reiskostenvergoeding bestuursleden
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfskosten
9. Huisvestingskosten
Zaalhuur
10. Verkoopkosten
Relatiegeschenken
Website
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2020

2019

€

€

11. Algemene kosten
Accountantskosten - samenstellen jaarrek. + administratieve
ondersteuning (incl. BTW / excl. BTW)
Accountantskosten - advieswerkzaamheden
Notariskosten
Automatiseringskosten
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
Contributies, abonnementen en bijdragen
Overige algemene kosten

1.166
228
148
199
525
40

862
620
143
120
667
40

2.306

2.452

-169

-167

12. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten

Dit document is digitaal ondertekend W.M. Schouten-Lankman
op 25-10-2021

Penningmeester

Dit document is digitaal ondertekend W.T. Molendijk-Kamies
op 25-10-2021

Voorzitter

Dit document is digitaal ondertekend M.V.H. van Oirschot-Knapen
op 25-10-2021

Secretaris
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GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Omzetbelastingnummer: 8015.06.797.B.01
Boekjaar 2020
Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten
Bedrag waarover
omzetbelasting wordt
berekend
€

€

Percentage
%

Omzetbelasting
€

€

Door u verrichte binnenlandse
leveringen/diensten
Omzet hoog
Omzet laag

2.039
261

21,0 %
9,0 %

428
24

2.300

452
-343

Voorbelasting

109

Verschuldigde omzetbelasting
Afdrachten
Eerste kwartaal
Tweede kwartaal
Derde kwartaal
Vierde kwartaal

-83
-83

Te betalen

1.1

192

Specificatie schuld omzetbelasting eind 2020

- Suppletie 1e kwartaal 2020 € 192
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