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De leden en het bestuur van
Dië sten Coöpera e Nederland U.A.
Iroko 145
3315 PN Dordrecht

Enschede, 8 mei 2020

Geachte leden en bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de coöpera e.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de coöpera e, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 231.554 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 34.000, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informa e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over
2019 met de daarbij horende toelich ng. In deze toelich ng is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor nanciële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor nanciële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administra eve verwerking en nanciële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa e klopt en dat u ons alle relevante
informa e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid hee voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Dië sten Coöpera e Nederland U.A.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschri en in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objec ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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3 ALGEMEEN

3.1 Inschrijving handelsregister

De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30139296.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- mevrouw W.A. Gilbert - Peek, voorzi er
- mevrouw V.A.H. Verhoeven - Corstjens, secretaris
- mevrouw M.F. Beljaars - de Kok, penningmeester
- merouw S.M. Van Daalen, bestuurslid
In het jaar 2019 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling.

3.3 Oprich ng coöpera e

Op 9 november 1991 is Vereniging van Zelfstandig geves gde en free lance dië sten opgericht.
Door een statutenwijiziging op 3 januari 1997 is de vereniging omgezet in een coöpera e.
De coöpera e draagt de naam: Dië sten Coöpera e Nederland U.A.

De coopera e hee ten doel te voorzien in de sto elijke behoe en van haar leden door:
a. de uitoefening van een aan de prak jk gebonden dieet- en voedingsadvisering,
 zulks door middel van een landelijk net van ves gingen, mede of alleen onder de naam

van de coöpera e
b. het met het oog op de kwaliteit van de onderneming en de beroepsuitoefening vaststellen en

controleren van prak jknormen;
c. het organiseren van seminars, bijscholingen en cursussen;
d. het vaststellen en instandhouden van adviestarieven die marktconform zijn, voor de advisering

dan wel de free-lance werkzaamheden;
e. het sluiten van contracten met par jen in de gezondheidszorg, de sociaalmaatschappelijke

dienstverlening en het bedrijfsleven;
f. het sluiten van contracten door de coöpera e inzake gezamenlijke inkoop van goederen en

diensten met het oog op de verkrijging van kwantumkor ng en andere voordelen;
g. het aangaan van overeenkomsten met haar leden in het kader van het bedrijf dat zij uitoefent
 of doet uitoefenen;
h.   al hetgeen met vorengaande verband houdt, zulks in de ruimste zin des woords.

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein

Samenstellingsverklaring afgegeven 4



4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 34.000 tegenover € 49.104 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als
volgt worden samengevat:

€

2019

% €

2018

%

Ne o-omzet 195.775 100,0 168.600 100,0
Inkoopwaarde van de omzet 128.014 65,4 84.508 50,1

Bruto-omzetresultaat 67.761 34,6 84.092 49,9

Kosten

Kantoorkosten 3 - 466 0,3
Verkoopkosten 4.210 2,2 2.055 1,2
Algemene kosten 21.276 10,7 19.384 11,5

25.489 12,9 21.905 13,0

Bedrijfsresultaat 42.272 21,7 62.187 36,9

Financiële baten en lasten -294 -0,2 -807 -0,5

Resultaat 41.978 21,5 61.380 36,4

Belas ngen resultaat -7.978 -4,1 -12.276 -7,3

Resultaat 34.000 17,4 49.104 29,1

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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4.2 Ne o-omzet en bruto-omzetresultaat

De ne o-omzet steeg met 16,1% tot € 195.775. Het bruto-omzetresultaat daalde met 19,4% tot € 67.761.

4.3 Resultaat over de afgelopen vier jaren

2019

€

2018

€

2017

€

2016

€

Ne o-omzet 195.775 168.600 139.564 150.532
Inkoopwaarde van de omzet 128.014 84.508 107.609 86.256

Bruto-omzetresultaat 67.761 84.092 31.955 64.276

Kosten

Kantoorkosten 3 466 123 931
Verkoopkosten 4.210 2.055 3.174 4.212
Algemene kosten 21.276 19.384 19.571 36.247

25.489 21.905 22.868 41.390

Bedrijfsresultaat 42.272 62.187 9.087 22.886

Financiële baten en lasten -294 -807 -532 456

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 41.978 61.380 8.555 23.342

Belas ngen resultaat -7.978 -12.276 -1.711 -4.671

Resultaat na belas ngen 34.000 49.104 6.844 18.671

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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5 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de nanciële posi e dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

€

31-12-2019

% €

31-12-2018

%

ACTIVA

Vlo ende ac va

Voorraden 6.065 2,6 182 0,1
Vorderingen 2.838 1,2 29.139 13,4
Liquide middelen 222.651 96,2 188.148 86,5

231.554 100,0 217.469 100,0

PASSIVA

Eigen vermogen 188.247 81,3 154.247 70,9

Kortlopende schulden 43.307 18,7 63.222 29,1

231.554 100,0 217.469 100,0

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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Uit de balans is de volgende nancieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019

€ €

31-12-2018

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 188.247 154.247

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 6.065 182
Vorderingen 2.838 29.139
Liquide middelen 222.651 188.148

231.554 217.469

Af: kortlopende schulden 43.307 63.222

Werkkapitaal 188.247 154.247

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein

Samenstellingsverklaring afgegeven 8



6 FISCALE POSITIE

Inzake de scale posi e zullen wij afzonderlijk rapporteren.

6.1 Berekening belastbaar bedrag 2019

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelas ng over 2019 is als volgt berekend:
2019

€€

Resultaat 41.978

Fiscale verschillen:

Beperkt a rekbare kosten 13

Belastbaar bedrag 2019 41.991

Berekening vennootschapsbelas ng

De hierover verschuldigde vennootschapsbelas ng bedraagt:
2019

€

19,0% over € 41.990 7.978

6.2 Vennootschapsbelas ng

Per 31 december 2019 is per saldo € 4.902 verschuldigd inzake vennootschapsbelas ng. De verschuldigde
vennootschapsbelas ng over 2019 bedraagt € 7.978.

Vordering/
schuld per 1
januari 2019

€

Vennoot-
schaps-

belas ng 2019

€

Betaald/
ontvangen in

2019

€

Vordering/
schuld per 31

december 2019

€

2018 -7.510 - 7.510 -
2019 - -7.978 3.076 -4.902

-7.510 -7.978 10.586 -4.902

Hoogachtend,

Hendriksen Accountants en Adviseurs

B. Masselink AA

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlo ende ac va

Voorraden (1) 6.065 182

Vorderingen (2)

Handelsdebiteuren 2.838 2.817
Overige vorderingen en overlopende ac va - 26.322

2.838 29.139

Liquide middelen (3) 222.651 188.148

231.554 217.469

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen (4) 188.247 154.247

Kortlopende schulden (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 20.582 42.897
Belas ngen en premies sociale verzekeringen 11.544 11.718
Overlopende passiva 11.181 8.607

43.307 63.222

231.554 217.469

Samenstellingsverklaring afgegeven 11



2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Brutomarge 67.761 84.092

Kosten

Kantoorkosten (8) 3 466
Verkoopkosten (9) 4.210 2.055
Algemene kosten (10) 21.276 19.384

Som der kosten 25.489 21.905

Bedrijfsresultaat 42.272 62.187

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (11) 27 113
Rentelasten en soortgelijke kosten (12) -321 -920

Financiële baten en lasten -294 -807

Resultaat 41.978 61.380
Belas ngen resultaat (13) -7.978 -12.276

Resultaat 34.000 49.104

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac viteiten
De ac viteiten van Dië sten Coöpera e Nederland U.A. (geregistreerd onder KvK-nummer 30139296), statutair
geves gd te Ijsselstein, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit de uitoefening van een aan de prak jk
gebonden dieet- en voedingsadvisering.

Ves gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Dië sten Coöpera e Nederland U.A. (geregistreerd onder KvK-nummer 30139296) is feitelijk geves gd op Iroko 145 te
Ijsselstein.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor nanciële verslaggeving.

Ac va en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen speci eke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de
balans en de winst- en verliesrekening zijn referen es opgenomen. Met deze referen es wordt verwezen naar de
toelich ng.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetre ende
paragrafen.

Scha ngen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van Dië sten Coöpera e Nederland U.A. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
scha ngen maakt die essen eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in ar kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en scha ngen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelich ng op de betre ende jaarrekeningposten.

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere ne o-opbrengstwaarde. Deze lagere ne o-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De ne o-opbrengstwaarde is
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs.

Vorderingen en overlopende ac va
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta e, inclusief de
transac ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamor seerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop jd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie nstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

Schulden
Langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij
dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

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.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de
tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de gescha e kosten van de
totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Ne o-omzet
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 inkopopwaarde van
deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de
tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de gescha e kosten van de
totaal te verrichten dienstverlening. De inkoopwaarde van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de omzet betre de direct aan de omzet gerelateerde inkopen van goederen en diensten alsmede
werk door derden.

Kosten algemeen
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de e ec eve rentevoet van de
desbetre ende ac va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transac ekosten op de ontvangen leningen.

Waardeveranderingen van nanciële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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Belas ngen
De belas ng over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belas ngen in de winst- en verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare, scaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet
opgenomen in de latente belas ngvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-a rekbare
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belas ngvorderingen en latente
belas ngschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belas ngtarief.

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019

€

31-12-2018

€

1. Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 6.065 182

2. Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende loop jd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.

Handelsdebiteuren

Debiteuren 2.838 2.817

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende ac va

Overlopende ac va

Vooruitgefactureerd bedrag voorraad boeken - 26.322

3. Liquide middelen
ABN-Amrobank, rekening-courant .687 43.935 72.141
ABN-Amrobank, rekening-courant .680 98.464 35.782
ABN-Amrobank, spaarrekening 30.112 30.112
ASN Bank, spaarrekening 50.140 50.113

222.651 188.148

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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PASSIVA

31-12-2019

€

31-12-2018

€

4. Eigen vermogen
Eigen vermogen 188.247 154.247

2019

€

2018

€

Eigen vermogen
Stand per 1 januari 154.247 105.143
Uit voorstel resultaatverwerking 34.000 49.104

Stand per 31 december 188.247 154.247

5. Kortlopende schulden

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 20.582 42.897

Belas ngen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelas ng 4.902 7.510
Omzetbelas ng 6.642 4.208

11.544 11.718

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten 1.500 1.501
Nog te betalen declara es 9.556 7.106
Overige kosten 125 -

11.181 8.607

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

6. Ne o-omzet

Omzet contribu es 78.569 72.578
Omzet symposia 70.259 74.019
Omzet voedingsdagboeken 28.672 17.590
Omzet voorlich ngsac viteiten 1.138 323
Omzet nieuws 2.065 2.545
Overige 15.072 1.545

195.775 168.600

7. Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop adviezen 48.583 50.118
Inkoop symposia 36.653 11.891
Inkoop voedingsdagboeken 36.168 2.244
Inkoop voedingsadviezen - 2.351
Overige 723 -
Werk derden 11.770 13.919
Muta e voorraad -5.883 3.985

128.014 84.508

Overige bedrijfskosten

8. Kantoorkosten

Drukwerk 3 466

9. Verkoopkosten

Reclame 2.840 1.256
Representa ekosten 1.370 -
Incassokosten dubieuze debiteuren - 56
Kosten dubieuze debiteuren - 743

4.210 2.055

10.Algemene kosten

Administra e- en accountantskosten 4.837 4.459
Vergoedingen leden 3.145 3.379
Verzekeringen 300 363
Communica ekosten 2.671 3.050
Portokosten 2.261 833
Reiskostenvergoedingen 1.516 428
BTW voorhe ng, niet a rekbaar 6.750 6.794
Overige algemene kosten -204 78

21.276 19.384

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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Financiële baten en lasten

2019

€

2018

€

11.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente 27 113

12.Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 228 276
Rente belas ngdienst 93 644

321 920

13.Belas ngen resultaat

Vennootschapsbelas ng -7.978 -12.276

Dië sten Coöpera e Nederland U.A. te Ijsselstein
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6 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van het Coronavirus (COVID-19) welke in 2020 als wereldwijde pandemie is aangemerkt bestaan er
signi cante onzekerheden ten aanzien van de mogelijke invloed van het Coronavirus op het toekoms ge vermogen en
resultaat van Dië sten Coöpera e Nederland U.A. De daadwerkelijke omvang hiervan is op dit moment erg onzeker en
hebben mede als gevolg daarvan niet geleid tot een verdere verwerking in de jaarrekening 2019 van de Coöpera e. Per
rapportdatum zijn er geen aanwijzingen dat al getwijfeld zou moeten worden aan de con nuïteitsveronderstelling.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 23 mei 2019. De algemene
ledenvergadering hee de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel en is het
bestuur gedechargeerd.

Bestemming van de winst 2019

Het bestuur stelt voor om de winst over 2019 ad € 34.000 toe te voegen aan het eigen vermogen.
De jaarrekening 2018 is op de algemene ledenvergadering van 15 april 2019 goedgekeurd.

Personeelsleden

Bij de coöpera e waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Ijsselstein, 8 mei 2020

W.A. Gilbert - Peek V.A.H. Verhoeven - Corstjens

S.M. van Daalen M.F Beljaars - de Kok
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