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RAPPORT



Aan de firmanten van
Jouw Dagelijkse Kost 
Nieuwe Oosterstraat 1c 
8911 KM   Leeuwarden 

Leeuwarden, 18 juni 2020

Behandeld door: Dhr. J. Bouma

Geachte R. Uithof & M. Van Etten-Uithof,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw vennootschap onder firma.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw vennootschap onder firma, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 54.529 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een
resultaat van € 2.261, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Jouw Dagelijkse Kost te Leeuwarden
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de vennoten verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij de vennoten.  Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De
in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële
gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen
resulteren in volledige zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

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



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Jouw Dagelijkse Kost bestaan voornamelijk uit het runnen van een streekwinkel.
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 2.261 tegenover € - over 2018. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2019

% €

2018

%

Verschil

€

Netto-omzet 49.335 100,0 - - 49.335
Kostprijs van de omzet 16.789 34,0 - - 16.789

Bruto-omzetresultaat 32.546 66,0 - - 32.546

Kosten

Afschrijvingen 10.282 20,8 - - 10.282
Huisvestingskosten 7.650 15,5 - - 7.650
Exploitatiekosten 3.578 7,3 - - 3.578
Kantoorkosten 1.993 4,0 - - 1.993
Autokosten -535 -1,1 - - -535
Verkoopkosten 2.838 5,8 - - 2.838
Algemene kosten 3.941 8,0 - - 3.941

 29.747 60,3 - - 29.747

Bedrijfsresultaat 2.799 5,7 - - 2.799

Financiële baten en lasten -538 -1,1 - - -538

Resultaat na belastingen 2.261 4,6 - - 2.261

4.2                Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 0,0% tot € 49.335. Het bruto-omzetresultaat steeg met 0,0% tot
€ 32.546.
De brutomarge steeg met 0,0% tot € 32.546.
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 44.491
Langlopende schulden 10.038

54.529

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 48.936

Werkkapitaal 5.593

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 3.702
Vorderingen 585
Liquide middelen 1.306

5.593

Uit het vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2019 is toegenomen ten opzichte
van de vorige balansdatum met € 5.593. De toename is nader gespecificeerd in onderstaand
overzicht.

2019

€ €

Toename

Resultaat 2.261
Afschrijvingen 10.282

Cashflow 12.543

Primaire vastlegging schulden aan kredietinstellingen 10.038

22.581

Afname

Investeringen in materiële vaste activa 59.218
Privéopnamen -42.230

16.988

Mutatie werkkapitaal 5.593
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6                WINSTVERDELING 2019

6.1                Regeling volgens firma-akte

Overeenkomstig hetgeen vermeld in artikel .. van de firma-overeenkomst, wordt het resterende
resultaat als volgt verdeeld:

R. Uithof 50,00 %
M. Van Etten-Uithof 50,00 %

6.2                Verdeling van de winst over 2019

2019

€ €

Resultaat 2019 2.261

2.261

Extra toedelingen:

R. Uithof -1

-1

Resterend resultaat 2.262

Verdeling overwinst
R. Uithof 1.131
M. Van Etten-Uithof 1.131

2.262

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Bouma & Vastrick
Boekhoud- en administratiekantoor

Dhr. J. Bouma 
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
 

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 6.971 -
Vervoermiddelen 41.965 -

48.936 -

Vlottende activa

Voorraden 3.702 -

Vorderingen

Handelsdebiteuren 95 -
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen 490 -

585 -

Liquide middelen 1.306 -

 54.529 -

PASSIVA

Ondernemingsvermogen 44.491 -

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 10.038 -

 54.529 -
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

Netto-omzet 49.335 -
Kostprijs van de omzet 16.789 -

Bruto-omzetresultaat 32.546 -

Kosten

Afschrijvingen 10.282 -
Huisvestingskosten 7.650 -
Exploitatiekosten 3.578 -
Kantoorkosten 1.993 -
Autokosten -535 -
Verkoopkosten 2.838 -
Algemene kosten 3.941 -

29.747 -

Bedrijfsresultaat 2.799 -

Financiële baten en lasten -538 -

Resultaat 2.261 -
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.799
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 10.282
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden -3.702
Mutatie vorderingen -585

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.794

Betaalde interest -538

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.256

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -59.218

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Saldo nog te splitsen schulden aan kredietinstellingen 10.038
Saldo privéopnamen en -stortingen 42.230

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 52.268

1.306

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

Mutatie liquide middelen 1.306

Geldmiddelen per 31 december 1.306
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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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 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

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.
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Langlopende 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-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.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

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.
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Brutomarge

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

Afschrijvingen

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

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

Jouw Dagelijkse Kost te Leeuwarden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 13 -

___________________________________________________________________________________________________________



5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde - - -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - - -

- - -

Mutaties 
Investeringen 7.466 51.752 59.218
Afschrijvingen -495 -9.787 -10.282

6.971 41.965 48.936

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 7.466 51.752 59.218
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -495 -9.787 -10.282

Boekwaarde per 31 december 2019 6.971 41.965 48.936

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 3.702 -

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere
marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 95 -

95 -

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 490 -

Liquide middelen

Triodos ...075 599 -
Triodos ...966 351 -
Kas 356 -

1.306 -
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Ondernemingsvermogen

R. Uithof 22.245 -
M. Van Etten-Uithof 22.246 -

44.491 -

2019

€

2018

€

R. Uithof

Stand per 1 januari - -
Extra toedeling -1 -
Overwinst 1.131 -
Privéopnamen 21.115 -

Stand per 31 december 22.245 -

M. Van Etten-Uithof

Stand per 1 januari - -
Overwinst 1.131 -
Privéopnamen 21.115 -

Stand per 31 december 22.246 -

Langlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan kredietinstellingen

lening Qredits 10.038 -

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

Netto-omzet
De netto-omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,0% gestegen. 

2019

€

2018

€

Netto-omzet

Omzet belast met hoog tarief 32.126 -
Omzet belast met laag tarief 17.367 -
Omzet belast met 0% of niet bij u belast -158 -

49.335 -

Kostprijs van de omzet

Inkopen belast met hoog tarief 16.509 -
Werk derden 280 -

16.789 -

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 495 -
Vervoermiddelen 9.787 -

10.282 -

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Overige huisvestingskosten 7.650 -

Exploitatiekosten

Aanschaf klein materiaal 3.052 -
exploitatiekosten 526 -

3.578 -

Kantoorkosten

kantoorbenodigdheden 611 -
Telefoon 454 -
Porti 11 -
Contributies en abonnementen 917 -

1.993 -

Autokosten

Overige autokosten -535 -
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2019

€

2018

€

Verkoopkosten

Reclamekosten 2.159 -
Representatie (90% aftrekbaar) 508 -
Relatiegeschenken 162 -
Verblijfkosten 9 -

2.838 -

Algemene kosten

Verzekeringen 179 -
Opleiding / scholing 24 -
Overige algemene kosten 3.738 -

3.941 -

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast 1 -352 -
Rente en bankkosten -186 -

-538 -
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BIJLAGEN



1                SPECIFICATIE VAN DE PRIVÉOPNAMEN EN -STORTINGEN

R. Uithof

2019

€ €

Opnamen

Diverse opnamen
Huishoud en diversen -21.838

Privégebruik
Privégebruik auto 723

-21.115

M. Van Etten-Uithof

2019

€ €

Opnamen

Diverse opnamen
Huishoudgeld en diversen -21.838

Privégebruik
Auto 723

-21.115
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2                OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving Jaar

Aan-
schaffings-
waarde per
1-1-2019

€

Cumulatieve
afschrijving

per
1-1-2019

€

Boekwaarde
per

1-1-2019

€

Investering
2019

€

Des-
investering

2019

€

Afschrijving
2019

€

Aan-
schaffings-
waarde per

31-12-2019

€

Cumulatieve
afschrijving

per
31-12-2019

€

Boekwaarde
per

31-12-2019

€

Per-
centage

%

Restwaarde

€

inventaris

Koeling 2019 - - - 499 - 69 499 69 430 20,00 -
Airco 2019 - - - 3.500 - 179 3.500 179 3.321 20,00 -
Led Verlichting 2019 - - - 1.817 - 81 1.817 81 1.736 20,00 -
Koelingen 2019 - - - 850 - 30 850 30 820 20,00 -

- - - 6.666 - 359 6.666 359 6.307

transportmiddelen

Nissan Leaf 2019 - - - 25.729 - 5.046 25.729 5.046 20.683 20,00 500
Hyundai Ioniq 2019 - - - 26.023 - 4.741 26.023 4.741 21.282 20,00 500

- - - 51.752 - 9.787 51.752 9.787 41.965

computers en software

Kassa 2019 - - - 800 - 136 800 136 664 20,00 -

TOTAAL VASTE ACTIVA - - - 59.218 - 10.282 59.218 10.282 48.936
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3                SPECIFICATIE OMZETBELASTING

De te vorderen omzetbelasting per balansdatum bedraagt € 490.
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