Coöpera eve Vereniging Fryslânring U.A.
Postbus 466
8440 AL Luxwoude

Publica erapport 2016

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Noord Nederland, dossiernummer 01116002.

Vastgesteld door de ledenraad d.d. 30 mei 2017.

INHOUDSOPGAVE
Pagina
Balans per 31 december 2016
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelich ng op de balans per 31 december 2016

3
4
7

Publica everslag 2016
van Coöpera eve Vereniging Fryslânring U.A.
te Heerenveen
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

ACTIVA
Vaste ac va
Materiële vaste ac va
Financiële vaste ac va

623.347
60.000

656.833
683.347

656.833

Vlo ende ac va
Vorderingen
Liquide middelen

(1)

189.438
37.681

778.396
13.702
227.119

792.098

910.466

1.448.931

136.170

96.561

19.740

4.296

457.570

476.590

296.986

871.484

910.466

1.448.931

PASSIVA
Eigen vermogen

(2)

Overige reserves
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

(3)

Publica everslag 2016
van Coöpera eve Vereniging Fryslânring U.A.
te Heerenveen
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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 ac va 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 ac va 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. Verplich ngen 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.
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.

Financiële vaste ac va
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamor seerde
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder a rek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

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.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplich ngen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te scha en. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste scha ng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreﬀende
verplich ngen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transac ekosten
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
geamor seerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
a rek van transac ekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aﬂossingswaarde wordt op basis van de
eﬀec eve rente gedurende de gescha e loop jd van de langlopende schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac ekosten is de geamor seerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
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.

Ne o-omzet
Onder ne o-omzet 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.

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.

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

Belas ngen
De belas ngen op resultaten omva en de op korte termijn te verrekenen belas ngen, rekening houdend
met ﬁscale faciliteiten en niet a rekbare kosten. Op winsten worden geen belas ngen in mindering gebracht
indien en voorzover compensa e van deze winsten met in voorgaande jaren geleden verliezen mogelijk is.
Op verliezen worden belas ngen in mindering gebracht indien en voorzover compensa e met in voorgaande
jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt tot belas ngres tu e. Tevens worden belas ngen in
mindering gebracht indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat compensa e van verliezen met
toekoms ge winsten mogelijk is.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen en overlopende ac va
Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende ac va begrepen met een resterende loop jd langer dan
één jaar.
2. Eigen vermogen

Overige reserves
Het ingehouden deel van het jaarresultaat over 2016 bedraagt € 39.609
31-12-2016

31-12-2015

€

€

283.676

300.176

3. Langlopende schulden
De hieronder begrepen schulden met een resterende loop jd langer
dan 5 jaar bedragen

OVERIGE TOELICHTINGEN
Personeelsleden
Bij de vereniging waren in 2016 geen werknemers werkzaam.
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