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1.

Jaarverslag

1.1

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u aangeleverde gegevens
dit rapport inzake jaarstukken 2017 van uw vereniging opgesteld.
Hiertoe behoort de jaarrekening 2017 van Green Protein Alliance te Apeldoorn
bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over
2017 met de toelichting.
Verantwoordelijkheid
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. Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming
met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema’s welke gebaseerd zijn op
het NOAB kwaliteitssysteem (NKS).
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de vereniging verstrekte gegevens geëvalueerd. De
aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn altijd bereid tot het
beantwoorden van nadere vragen.
Apeldoorn, 28 april 2018
Administratiekantoor Bobest

Bob Oosterman
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1.2

Algemeen
Vereniging
Green Protein Alliance is blijkens akte opgericht per 21 maart 2017 en staat ingeschreven
in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68351887.
Activiteiten
Green Protein Alliance heeft als doelstelling het vergroten van de humane consumptie van
plantaardige eiwitten in Nederland.
Bestuurders
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door de volgende bestuursleden:

1.3

Voorzitter
Penningsmeester
Secretaris

De heer B. Merkus
De heer R.T.W. van den Cruijsem
Mevrouw N. Leenaars - Freid

Gewoon bestuurslid

De heer M. Kulsdom

Verwerking van het resultaat
Green Protein Alliance heeft over 2017 een positief resultaat behaald van
€ 100.361, dit wordt toegevoegd aan het verenigingsvermogen. De voorgestelde
resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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2.

Jaarrekening 2017

2.1

Balans per 31 december 2017

31-12-2017
€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(1)

Handelsdebiteuren

3.247

Overlopende activa

5.822
9.069

Liquide middelen

(2)

127.623

136.692
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31-12-2017
€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

(3)

Verenigingsvermogen

100.361
100.361

KORTLOPENDE SCHULDEN
Leveranciers en crediteuren
Belastingen en premies
Overlopende passiva

(4)
17.845
6.420
12.066
36.331

136.692
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2.2

Winst- en verliesrekening 2017

2017
€

€

Netto omzet

(5)

227.517

Inkopen

(6)

19.250

Brutomarge

208.267

Kosten
Verenigingsbureau

(7)

95.882

Verkoopkosten

(8)

8.569

Algemene kosten

(9)

3.379

Som der bedrijfskosten

107.830

Bedrijfsresultaat

100.437

Financiële lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat
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(10)

7676-

100.361
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2.3

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9
Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden, voor zover
niet anders is vermeld, plaats op basis van historische kosten.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden en hebben in beginsel een
looptijd van minder dan één jaar. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij
anders is bepaald en apart vermeld. Kortlopende schulden hebben een looptijd van
minder dan één jaar.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde
van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar. Winsten
worden genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's
die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij
bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de
omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.
Overige bedrijfskosten
De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijzen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en rekening-courant
verhoudingen.

28 april 2018

Pagina 9 van 16

Green Protein Alliance
Jaarrekening 2017

2.4

Toelichting op de balans per 31 december 2017

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017
€
(1) Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren

3.247
3.247

Overlopende activa
Nog te ontvangen crediteuren

5.822
5.822

(2) Liquide middelen
NL47 TRIO 0338 5818 63

127.623
127.623

Liquide middelen
De per 31 december 2017 aanwezige liquide middelen staan Green Protein Alliance
volledig ter vrije beschikking.
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31-12-2017
€
(3) EIGEN VERMOGEN
Verenigingsvermogen

100.361
100.361

Verenigingsvermogen
Het verloop van deze post was als volgt:
Balans per aanvang boekjaar

-

Resultaat boekjaar

100.361

Balans per einde boekjaar

100.361
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31-12-2017
€
(4) KORTLOPENDE SCHULDEN

Leveranciers en crediteuren
Crediteuren

17.845
17.845

Belastingen en premies
Omzetbelasting 21-03-2017 / 30-09-2017
Omzetbelasting vierde kwartaal

12.126
5.7066.420

Overlopende passiva
Nog te betalen debiteuren
Administratiekosten
Rente en bankkosten
Overige overlopende passiva

5.040
450
27
6.549
12.066

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Niet van toepassing.
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2.5

Toelichting op de winst- en verliesrekening per 31 december 2017
2017
€

(5) Netto omzet
Contributies
Subsidie

149.117
78.400
227.517

(6) Inkopen
Uitbesteed werk

19.250
19.250
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2017
€
(7) Verenigingsbureau
Overige personeelskosten

95.882
95.882

Overige personeelskosten
Personeel niet in loondienst

95.882
95.882

(8) Verkoopkosten
Sponsoring

6.000

Website

1.907

Vergaderkosten

662
8.569

(9) Algemene kosten
Advieskosten

1.481

Administratiekosten

955

Notaris

515

Algemene verzekeringen

378

Overige algemene kosten

50
3.379
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2017
€
(10) Financiële lasten
Overige financiële lasten

76
76

Overige financiële lasten
Bankkosten

76
76
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3.

Overige gegevens

3.1

Accountantsverklaring
De vereniging heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van
deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 1 BW. Om deze reden ontbreekt
een accountantsverklaring.

3.2

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn het bestuur geen feiten en omstandigheden bekend die van materiële invloed zijn
op de jaarstukken 2017. Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan
welke in het kader van de jaarrekening vermeld dienen te worden.
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