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FINANCIEEL VERSLAG

Aan de bestuurders van
Ondernemende Advocaten Amsterdam
Olympisch Stadion 4
1076 DE AMSTERDAM
Edam, 30 juni 2018
Geachte bestuurders,
Hierbij ontvangt u het rapport inzake de jaarrekening over 2017 van uw vereniging.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij op grond van de door ons gevoerde administratie de jaarrekening over
2017 van uw vereniging samengesteld. De jaarrekening is samengesteld op basis van gegevens verstrekt door
en onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vereniging.
Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Tol | Vork | Groeneveld

J.G.A. Vork
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ONDERNEMENDE ADVOCATEN AMSTERDAM TE AMSTERDAM

2

ALGEMEEN

2.1

Oprichting

De vereniging is opgericht op 1 juni 2012 en is statutair gevestigd te Amsterdam.
2.2

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december 2017.
2.3

Activiteiten/statutaire doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel:
1 Het bevorderen van onderlinge contacten tussen ondernemende advocaten in de regio Amsterdam in de
breedste zin des woords.
2 Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten.
3 De vereniging mag geen winst onder de leden verdelen.
4 De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributie en bijdrages aan door de
vereniging georganiseerde activiteiten.
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JAARREKENING

ONDERNEMENDE ADVOCATEN AMSTERDAM TE AMSTERDAM
1

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)
31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

(1)

Website

589

1.562

6.508

5.404

7.097

6.966

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

(2)
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31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

(3)

Overschot
KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

5.984

6.466

1.113

500

7.097

6.966

(4)
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2016

2017
€

Baten

€

(5)

€

€

9.000

9.460

Lasten

Afschrijvingen
Overige lasten

(6)
(7)

Overschot

Financiële baten en -lasten
Belastingen
Overschot

(8)

972
8.349

972
6.743
9.321

7.715

-321

1.745

-161
-

-155
-

-482

1.590
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Vestigingsadres

Ondernemende Advocaten Amsterdam (geregistreerd onder KvK-nummer 55417434) is feitelijk gevestigd op
Olympisch Stadion 4 te Amsterdam.
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 activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
3.1.1 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het
actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare
waarde ervan.
3.1.2 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.
3.1.3 Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
3.1.4 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.
3.1.5 Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over
terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
3.1.6 Financiële baten en -lasten

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

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Immateriële vaste activa

Website
€
Boekwaarde per 1 januari 2017
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen

4.861
-3.300
1.561

Mutaties
Afschrijvingen

-972

Boekwaarde per 31 december 2017
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen

4.861
-4.272
589

Afschrijvingspercentages
%
Website

20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

€

€

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.

6.508

5.404

___________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA
3. Eigen vermogen

Overschot
€
Stand per 1 januari 2017
Mutatie boekjaar

6.466
-482

Stand per 31 december 2017

5.984

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

1.113

500
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

2016

€

€

5. Baten

Opbrengst lidmaatschapsgeld
Opbrengst inschrijfgeld
Opbrengst jaardiner

7.650
225
1.125

8.100
300
1.060

9.000

9.460

972

972

766
1.501
3.412
2.670

766
2.123
2.420
1.434

8.349

6.743

726
40

726
40

766

766

1.411
28
62

2.083
40
-

1.501

2.123

2.420
992

2.420
-

3.412

2.420

6. Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Website
7. Overige lasten

Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Uitgaven diverse activiteiten

Kantoorkosten

Automatiseringskosten
Kosten automatisering

Verkoopkosten

Representatiekosten
Relatiegeschenken
Reis- en verblijfkosten

Algemene kosten

Administratiekosten
Accountantskosten
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2017

2016

€

€

Uitgaven diverse activiteiten

Uitgaven ten behoeve van bijeenkomsten en andere activiteiten

2.670

1.434

-161

-155

161

155

8. Financiële baten en -lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en kosten
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