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Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de NOAB van toepassing, gedeponeerd bij de rechtbank
Oost-Brabant te's-Hertogenbosch. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd



Vereniging Olivier
Moerg€stel

Balans per 3l december

omschrijving

AKTIVA

Vastgelegde middelen

- geen

Vlottende middelen

- voorraad wijnen

- debiteuren

- vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen

- Rabobank, rekening courant

- Rabobank, bedrijfstelerekening

totaal

-3 -

Vereniging Olivier is gezien de aard en omvang niet controle-plichtig.
Derhalve is geen accountantscontrole toegepast.

2021 2020

€

0

€

0

0 0

513

38

0

J

2

0

67

550 675

1.349

16.065

3.878

16.063

17.4t4 19.941

17.964 20.616



Vereniging Olivier
Moerg€stel

Balans per 3l december

omschrijving

PASSIVA

Eigen vermogen

-eigen kapitaal

bij: resultaat loPend boekjaar

Totaal

Voorzieningen

- voorziening maatschappelijke aktiviteiten

- voorziening vakantiebegeleiding

Schulden oP korte termijn

- vooruitontvangen bedragen

- nog te betalen kosten

totaal

J

Verenigingolivierisgeziendeaardenomvangnietcontrole-plichtig.
Derhalve is geen accountantscontrole toegepast'

2020202r

€

0

0

0

0

€

00

t5.3',12

5.229
15.372

2.029

20.60117.40r

0

5I
479

84

l5s63

20.61617.964



Vereniging Olivier
Moergestel

Resultatenrekening

omschrijving

BATEN
Inkomsten

- verkopen (gedeeltelijk per saldo)

- inkoopwaarde verkopen

- mutatie voorraad

- opbrengsten Olivier Buiten

- schenkingen

- rente bank

- overige inkomsten

totaal

LASTEN

Div.alg.lasten

-rec lame/representatie/drukkosten

-kosten aktiviteiten
-kosten Olivier Buiten

-bankkosten

-contributies en abonnementen

-assurantie-premies

-mutatie voorziening vakantiebegeleiding

-overige kosten

Naar voorzieningen
-Voorziening maatschappel ijke aktiviteiten

Resultaat

totaal

-4-

Vereniging Olivier is gezien de aard en omvang niet controle-plichtig.
Derhalve is geen accountantscontrole toegepast.

2021 2020
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t.599
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0
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0
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-3.201

0
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0
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2.110
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0 0

0 0

0 0

603 2.110



Vereniging Olivier
Moergestel

-5-

TOELICHTING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen:

De jaanekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

g.ondrlugrn voor verslaggeving. Alle bedragen worden in de Euro valuta weergegeven tenzij anders

vermeld.

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen cq'

nominale waarden. winsten op transacties worden opgenomen op het moment dat deze zijn

verricht en afgeleverd; verliezen worden genomen zodradeze bekend zijn'

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengsten en de kosten hiervan

over het verslagiaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrond-

slagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten geleverd

c.q. venicht zijn.

De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn'

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vlottende middelen

De voorraad wijn is opgenomen conform opgaaf klant'

Voorraad wijn

Debiteuren

Vooruitbetaalde bedragen Lustrumweek

Rabobank, rekening courant nr. 01 16.77 03'41

Rabobank, spaanekening nr. 331 1.7639'39

2021 2020

513

38

0

673

2

0

550 675

Het saldo debiteuren (per 3l-12) betreft verkopen wijn die het volgend boekjaar zijn ontvangen

Liouide middelen

t.349
16.065

3.878

16.063

r'7,414

Verenigingolivierisgeziendeaardenomvangnietcontrole-plichtig'
Derhalve is geen accountantscontrole toegepast'

19.941



Vereniging Olivier
Moerg€stel

PASSIYA

Eigen vermogen

Balans per I januari

Mutaties

Balans 3l december

Voorziening maatschappelii ke activiteiten

Saldo I januari

Mutatie (zie resultaat)

Onthekking

Verdeling naar andere voorzieningen

Balans 3l december

Voorzien in g vakantiebegeleiding

Saldo I januari

Mutatie (zie resultaat)

Onttrekking

Balans 3l december

-6-

202t
e

0

0

0

2021 2020

15.372

0

15.372

0

15.372 t5.372

00

15.372 t5.372

5.229

0

5.229

3.20t

2.029

Vereniging Olivier is gezien de aard en omvang niet controle-plichtig.
Derhalve is geen accountantscontrole toegepast.

5.431

0

5.431

202

5.229



Vereniging Olivier
Moergestel

-7 -

Schulden op korte termiin

Deze post bestaat uit nog te betalen kosten, welke het volgend boekjaar worden voldaan'

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichtins oP de baten

lnkomsten

Teneinde eigen inkomsten te vergaren t.b.v. de bijdrage aan maatschappelijke

doelstellingen en bekendheid van de maatschappelijke functie van olivier,

wordt "eigen wijn" verkocht'

Alsemeen

Het verschil tussen inkomsten/baten en uitgaven/lasten wordt toegevoegd/onttrokken

aan de "voorziening vakantiebegeleiding", idem vorig boekjaar'

Deopdeomzetdrukkendekostenzijngebaseerdophistorischekostprijs.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-0-

-0-0-0-

Vereniging olivier is gezien de aard en omvang niet controle-plichtig.

Derhalve is geen accountantscontrole toegepast'


