Samenvatting jaarrekening 2017 Brancheorganisatie Akkerbouw
De jaarrekening van de vereniging bestaat uit de winst- en verliesrekening over de periode
1 januari tot en met 31 december 2017 en uit de balans per 31 december 2017.
Ter vergelijking zijn eveneens de bedragen uit het boekjaar 2016 en de balans per 31
december 2016 vermeld.
De jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring van de externe accountant van
de vereniging.
Alle bedragen luiden in EURO’s en zijn afgerond.
Samenvatting winst- en verliesrekening 2017
2017
Opbrengst van de activiteiten
Contributies en subsidies
Rente aanzuivering
sectorcommunicatie

320.600
316.900
3.200

Inkoopwaarde van de
activiteiten
Bruto bedrijfsresultaat
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Bureaukosten
Som der kosten

Resultaat

395.700
290.900
27.000
640.700
397.500

713.600
623.000

243.200

90.600

135.200
60.300
34.200
42.400

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten
Som der financiële baten en
lasten

2016

134.100
57.300
29.200
50.500
272.100

271.100

-/- 28.900

-/- 180.500

10.400

26.100

-/- 200

-/- 200
10.200

25.900

-/- 18.700

-/- 154.600

Beknopte toelichting:
De opbrengsten van de vereniging bestaan naast contributies en subsidies uit opbrengsten
van activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de baten van derden-organisaties waarvoor
BO Akkerbouw op basis van dienstverleningsovereenkomsten diensten verricht en uit
opbrengsten van deelnemers aan akkerbouwcertificering.
De inkoopwaarde van de activiteiten bestaat voor een belangrijk gedeelte uit de externe
inkopen van - vooral - onderzoek ten behoeve van het programma Onderzoek en Innovatie
alsmede uit aan de activiteiten toe te rekenen loon- en bureaukosten.
Omdat de beoogde financiering van het programma Onderzoek en Innovatie uit de
verbindend verklaarde verplichte financiële bijdragen nog niet heeft kunnen plaatshebben, is
dit programma in 2017 uitsluitend gefinancierd uit onttrekkingen aan middelen die de
vereniging overgedragen heeft gekregen van het voormalige Productschap Akkerbouw.

N.B.: op deze samenvatting van de jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast

Samenvatting balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

60.300
79.300
113.400

70.200
38.700
151.800

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa

253.000

260.700

Liquide middelen

5.704.800

6.528.400

Totaal activazijde

5.957.800

6.789.100

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal Brancheorganisatie Akkerbouw
Overgedragen fondsen Productschap Akkerbouw

31 december 2017

21.900
5.796.300

31 december 2016

50.900
6.575.700
5.818.200

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

39.000
27.200
26.900
46.500

6.626.600

14.700
31.200
20.500
96.100
139.600

162.500

5.957.800

6.789.100

Beknopte toelichting:
Het totaal van activa en passiva bestaat met name uit de overgedragen middelen van het
Productschap Akkerbouw die als liquide middelen worden aangehouden. Voor de besteding
van deze middelen gelden voorschriften voor doel en doelgroep. Voor een aanzienlijk
gedeelte van het saldo van de overgedragen fondsen had het bestuur per 31 december
2017 reeds een aanwending bepaald. Van de inmiddels aangegane verplichtingen met
externe partijen stond per 31 december 2017 een bedrag van € 1,18 miljoen open.

N.B.: op deze samenvatting van de jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast

