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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van
S ch ng Goed Bezig in Groningen 
Lichtboei 298  
9732 KG Groningen 

Groningen,  26 juni 2015
50727/S ch ng Goed Bezig in Groningen
Behandeld door: R. Huizinga

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van S ch ng Goed Bezig in Groningen te
Groningen bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014
met de toelich ng samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de direc e

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de direc e van de
vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de direc e van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisa e uitgevaardigde
gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenva en van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Beves ging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

S ch ng Goed Bezig in Groningen is een werk- leerbedrijf. De voornaamste ac viteit is het begeleiden
van jongeren op weg naar een baan, werk of zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast wordt er
gewerkt aan de hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

2.2                Bestemming van de winst 2014

De winst over 2014 bedraagt € 11.506 tegenover een winst over 2013 van € 14.265.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 3.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel
verslag.

3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2014 bedraagt  € 11.506 tegenover  € 14.265 over 2013. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2014

% €

2013

%

Verschil

€

Inkomsten 124.028 100,0 62.558 100,0 61.470
Directe kosten 5.501 4,4 125 0,2 5.376

Bruto-omzetresultaat 118.527 95,6 62.433 99,8 56.094

Kosten

Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten 43.200 34,8 27.234 43,6 15.966
Afschrijvingen 3.039 2,5 1.529 2,4 1.510
Overige bedrijfskosten 60.364 48,7 19.225 30,7 41.139

 106.603 86,0 47.988 76,7 58.615

Bedrijfsresultaat 11.924 9,6 14.445 23,1 -2.521

Financiële baten en lasten -418 -0,3 -180 -0,3 -238

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening 11.506 9,3 14.265 22,8 -2.759
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2014 

€

31-12-2013

€
Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 71.522 60.016

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste ac va 10.352 8.891

Werkkapitaal 61.170 51.125

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 63.042 46.748
Liquide middelen 2.089 8.015

65.131 54.763

Af: kortlopende schulden 3.961 3.638

Werkkapitaal 61.170 51.125

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

Hoogachtend,
AaaBee Accountants B.V.

G. Huisman C.G. Bultema
Directeur              Accountant-Administratieconsulent
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FINANCIEEL VERSLAG



1                JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Ingevolge ar kel 2:396 lid 7 BW is afgezien van het opstellen van een jaarverslag van het bestuur
over 2014.

S ch ng Goed Bezig in Groningen te Groningen
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste ac va  (1)

Inventaris 4.562 6.091
Vervoermiddelen 5.790 2.800

10.352 8.891

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren 16.563 905
Overige vorderingen en overlopende
ac va 46.479 45.843

63.042 46.748

Liquide middelen 2.089 8.015

 75.483 63.654
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31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (2)

Overige reserves 71.522 60.016

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 997 -
Overige belas ngen en premies sociale
verzekeringen 1.864 1.038
Overige schulden en overlopende
passiva 1.100 2.600

3.961 3.638

 75.483 63.654
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014

€ €

2013

€ €

Inkomsten 124.028 62.558
Directe kosten 5.501 125

Bruto-omzetresultaat 118.527 62.433

Kosten

Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten 43.200 27.234
Afschrijvingen materiële vaste ac va 3.039 1.529
Overige bedrijfskosten 60.364 19.225

 106.603 47.988

Bedrijfsresultaat 11.924 14.445

Rentelasten en soortgelijke kosten -418 -180
- -

Resultaat 11.506 14.265
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2014

€ €

Kasstroom uit opera onele ac viteiten

Bedrijfsresultaat 11.924
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 3.039
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta e vorderingen -16.294
Muta e kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de
langlopende schulden) 323

Kasstroom uit bedrijfsopera es -1.008

Rentelasten -418

Kasstroom uit opera onele ac viteiten -1.426

Kasstroom uit investeringsac viteiten

Investeringen in materiële vaste ac va -4.500

-5.926

Samenstelling geldmiddelen

2014

€ €

Liquide middelen per 1 januari 8.015

Muta e liquide middelen -5.926

Geldmiddelen per 31 december 2.089
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

 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.
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

Materiële vaste ac va

De materiële vaste ac va worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula eve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de gescha e economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende ac va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor seerde kostprijs. De reële waarde en geamor seerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

S ch ng Goed Bezig in Groningen te Groningen
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta es
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 ne o-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.

Inkomsten

Onder inkomsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder a rek van kor ngen en de over de omzet geheven belas ngen. Als ook de
ontvangen subsidiegelden.

Directe kosten

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte
kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de ne o-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede
uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste ac va zijn berekend door middel van vaste percentages van
de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -
verliezen bij verkoop van materiële vaste ac va zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten
echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende
investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste ac va

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde 7.644 3.500 11.144
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.553 -700 -2.253

6.091 2.800 8.891

Muta es 
Investeringen - 4.500 4.500
Afschrijvingen -1.529 -1.510 -3.039

-1.529 2.990 1.461

Boekwaarde per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde 7.644 8.000 15.644
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.082 -2.210 -5.292

Boekwaarde per 31 december 2014 4.562 5.790 10.352

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Vervoermiddelen  20
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PASSIVA

2. EIGEN VERMOGEN

2014

€

2013

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 60.016 45.751
Resultaatbestemming boekjaar 11.506 14.265

Stand per 31 december 71.522 60.016

Ondertekening van de jaarrekening

Groningen,  26 juni 2015

Dhr. E. M. Grose Mevr. A.T. Nanninga 

Mevr. M. Smitz 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Deskundigenonderzoek

De besloten vennootschap hee  gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van
deskundigenonderzoek op grond van ar kel 2:396 lid 7 BW. 

2                Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van de statuten komt de winst ten gunste van de overige reserves.

3                Bestemming van de winst 2014

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2014 ad € 11.506 toe te voegen aan de overige reserves. 
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