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Geacht  bestuur,

I OPDRACHT

Ingevolge  uw opdracht  hebben  wij de jaarrekening  2021 van  uw besloten  vennootschap  opgesteld,  waarin  de

balans  met  tellingen  van  4e 81.890  en de winst-en-verIiesrekening  sluitende  met  een  negatief  resultaat  van
€ 1.116,  zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING  VAN  DE  ACCOUNTANT

Aan:  het  bestuur

De  jaarrekening  van  Industrie-Vereniging  Lage  Weide  is door  ons  samengesteld  op basis  van  de van  u

gekregen  informatie.  De jaarrekening  bestaat  uit de balans  per  31 december  2021 en de winst-en-

verliesrekening  over  2021 met  de  daarbij  horende  toelíchting.  In deze  toelichtingen  is onder  andere  een

overzicht  van  de gehanteerde  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving  opgenomen.

Deze  samensteIIingsopdracht  is door  ons  uitgevoerd  volgens  Nederlands  recht,  waaronder  de voor  accountants

geldende  Standaard  4410,  "SamensteIIingsopdrachten".  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  financiële  verslaggeving.  Wij  hebben  daarbij  onze

deskundigheid  op het  gebied  van  administratieve  verwerking  en financiële  verslaggeving  toegepast.

Bij een  samensteIIingsopdracht  bent  u er verantwoordelijk  voor  dat  de informatie  klopt  en dat  u ons  alle

relevante  informatie  aanlevert.  Wij  hebben  onze  werkzaamheden,  in overeenstemming  met  de daarvoor

geldende  regelgeving,  dan  ook  uitgevoerd  vanuit  de veronderstelling  dat  u aan  deze  verantwoordeIijkheid  heeft

voldaan.  Als  slotstuk  van  onze  werkzaamheden  hebben  wij door  het  lezen  van  de jaarrekening  globaal

nagegaan  dat  het  beeld  van  de jaarrekening  overeenkwam  met  onze  kennis  van  Industrie-Vereniging  Lage
Weide.

Bij het  uitvoeren  van  deze  opdracht  hebben  wij ons  gehouden  aan  de voor  ons  geldende  relevante  ethische

voorschriften  in de Verordening  Gedrags-  en Beroepsregels  Accountants  (VGBA).  U en andere  gebruikers  van

deze  jaarrekening  mogen  dan  ook  ervan  uitgaan  dat  wij de opdracht  professioneel,  vakbekwaam  en zorgvuldig,

integer  en objectíef  hebben  uitgevoerd  en dat  wij vertrouwelijk  omgaan  met  de door  u verstrekte  gegevens.

Op al onze overeenkomsten  en offerkes z0n de algemene  NBA-voorwaarden  van toepassing  die zqn gedeponeerd  bq de Rechtbank  te Amsterdam
oo 26 runr 201 7 onder  nummer  4 112017. KvK  Utrecht  nummer  Rr1:+r47á  71
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3 RESULTAAT

3.1  Vergelijkend  overzicht

Het resultaat over 202'l  bedraagt negatief € 1. 116  tegenover  negatíef  € 'l 3.667  over  2020.  De resultaten  over
beide  jaren  kunnen  als volgt  worden  samengevat:

2021  2020  Verschil

€  %  € % €

Baten

Af: Resultaat  projecten

Lasten

Kantoorkosten

Verkoopkosten

Algemene  kosten

Bedrijfsresultaat

Financiële  baten  en lasten

Resultaat

16.521  IOO,O

16.521  IOO,O

240

4.664

12.580

1 7.484

1 ,5

2 8,2

76,2

105,9

-963  -5,9

-153  -0,9

-1.116  -6,8

3L375  IOO,O  -14.854

24.948  79,5  -24.948

6.427  20,5  10.094

3.003  9,6

1.462  4,7

15.483  49,3

19.948  63,6

-13.521  -43,1

-146  -0,5

-2.763

3.202

-2.903

-2.464

12.558

-7

-13.667  -43,6  12.551

3.2  Resultaat  over  de afgelopen  víjf  jaren

2021

€

2020

€

2019

€

2018

€

2017

€

Baten

Af: Resultaat  projecten

Lasten

Kantoorkosten

Verkoopkosten

Algemene  kosten

Financiële  baten  en

lasten

Resultaat

16.521  31.375  36.150  38.525  39.421
24.948

16.521  6.427  36.150  38.525  39.421

240

4.664

12.580

I 7.484

-153

3.003

1 .462

15.483

19.948

-146

24.651

496

15.399

40.546

-1 79

I .275

500

15.927

17.702

-168

1 .603

8.844

10.447

-141

-1.116  -13.667  -4.575  20.655  28.833
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Tot het  verstrekken  van  nadere  toelichtingen  zijn  wij graag  bereid.

Hoogachtend,

Leijte  Regoort  accountants

Was  getekend

Peter  K.T. Leijte

Accountant  AdministratieconsuIent

Industrie-Vereniging  Lage  Weide  te Utrecht
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Leijte Regoort 0
BALANS  PER  3'I DECEMBER  2021

(na  resuItaatbestemming)

Industrie-Vereniging  Lage  Weide  te Utrecht

ACTIVA

Vlottende  activa

Vorderingen

Debiteuren

Overige  belastingen  en premies  sociale

verzekeringen

Overige  vorderingen  en overlopende

activa

Liquide  middelen (2)

31 december  202'1

€ €

8.231

1 .083

757

10.071

71.819

81 .890

31 december  2020

€ €

8.621

10.OOO

18.621

91.227

109.848

PASSIVA

Eigenvermogen  (3)

Overige  reserves

Kortlopende  schulden  (4)

Schulden  aan  leveranciers  en

handelskredieten

Overige  belastingen  en premies  sociale

verzekeringen

Overige  schulden  en overlopende

passiva 1 .OOO

80.890

1 .OOO

81 .890

12.100

4.742

11 .OOO

82.006

27.842

109.848

-6-



Lei)te  Regoort
ACCOUNT  ANTS

Industrie-Vereniging  Lage  Weide  te Utrecht

2 STAAT  VAN  BATEN  EN LASTEN  OVER  2021

2021

€

2020

€

Baten

Af: Resultaat  projecten

Lasten

Kantoorkosten

Verkoopkosten

Algemene  kosten

Bedríjfsresultaat

Rentelasten  en soortgelijke  kosten

16.521

240

4.664

12.580

16.521

17.484

-963

-153

31 .375

24.948

3.003

I .462

15.483

6.427

19.948

-13.521

-146

Resultaat -1.116 -13.667
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3 GRONDSLAGEN  VOOR  WAARDERING  EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De vereniging  stelt  zich  ten doel  de gemeenschappelijke  en individuele  belangen  van  haar  leden,  voor  zover

deze  niet  tot  de zorg  van bedrijfs-  en andere  organisaties  behoren,  te behartigen.  De vereniging  beoogt  niet  het

behalen  van  winst  of geldelijke  voordeel.

ALGEMENE  GRONDSLAGEN

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-verIiesrekening  zijn  referenties  opgenomen.  Met  deze  referenties

wordt  verwezen  naar  de toelichting.

Baten  en lasten  worden  toegerekend  aan  het  jaar  waarop  ze betrekking  hebben.  Winsten  worden  slechts

opgenomen  voor  zover  zij op balansdatum  zijn  gerealiseerd.  Verplíchtingen  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  zíjn geworden.

GRONDSLAGEN  VOOR  DE WAARDERING  VAN  ACTIVA  EN PASSIVA

Algemeen

In overleg  met  het  bestuur  is besloten  om investeringen  van  minder  dan  € I.OOO niet  te activeren  maar

rechtstreeks  ten laste  van  het  resultaat  te brengen.

Vorderingen

De vorderingen  worden  gewaardeerd  tegen  de nominale  waarde.  Noodzakelijk  geachte  voorzieningen  voor  het

risico  van  oninbaarheid  worden  in mindering  gebracht.  Deze  voorzíeningen  worden  bepaald  op basis  van

individuele  beoordeling  van  de vorderingen.

GRONDSLAGEN  VOOR  DE BEPALING  VAN  HET  RESuLTAAT

Algemeen

Het  resultaat  wordt  bepaald  als het  verschil  tussen  de opbrengstwaarde  van  de geleverde  prestaties  en de

kosten  en andere  lasten  over  het  jaar.  De opbrengsten  op transacties  worden  verantwoord  in het  jaar  waarin  zij

zijn  gerealiseerd.

0pbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet  omvat  de opbrengsten  uit levering  van  goederen  en diensten  en gerealiseerde  projectopbrengsten

uit hoofde  van  onderhanden  projecten  onder  aftrek  van  kortingen  en dergelijke  en van  over  de omzet  geheven

belastingen.

Verkoop  van  goederen

Opbrengsten  uit de verkoop  van  goederen  worden  verwerkt  zodra  alle  belangrijke  rechten  en risico's  met

betrekking  tot  de eigendom  van  de goederen  zijn  overgedragen  aan  de koper.

-8-
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Verlenen  van  diensten

Industrie-Vereniging  Lage  Weide  te Utrecht

Verantwoording  van  opbrengsten  uit de levering  van  diensten  geschiedt  naar  rato  van  de geleverde  prestaties,

gebaseerd  op de verríchte  diensten  tot  aan  de balansdatum  in verhouding  tot  de in totaal  te verrichten  diensten.

Kosten

De kosten  worden  bepaald  op historische  basis  en toegerekend  aan  het  verslagjaar  waarop  zij betrekking

hebben.

Financiële  baten  en lasten

Rentebaten  en rentelasten

De rentebaten  en -lasten  betreffen  de op de verslagperiode  betrekking  hebbende  rente-opbrengsten  van de

bankrekening  met  de bijbehorende  bankkosten.

-g-
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4  TOELICHTING  OP DE BALANS  PER  31 DECEMBER  202'1

1.  Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren

Overige  belastingen  en premies  sociale  verzekeríngen

Omzetbelasting

Overlopende  activa

Verzekeringen

Voorschotten  Coöperatie  Energie  Collectief  Lage  Weide

Industrie-Vereniging  Lage  Weide  te Utrecht

31-12-2021  31-12-2020

€ €

8.231 8.621

1 .083

10.OOO

10.OOO

2. Liquide  middelen

ING  Zakelijke  Spaarrekening

ING Bank

25.525

46.294

71.819

25.525

65.702

91 .227

3. Eigen  vermogen

Overige  reserves

Stand  per  1 januari

Resultaatbestemming  boekjaar

Stand  per  3a1 december

2021

€

82.006

-1.116

80.890

2020

€

95.673

-13.667

82.006
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4. Kortlopende  schulden

Schulden  aan  leveranciers  en handelskredieten

Crediteuren

Overíge  belastingen  en premies  sociale  verzekeringen

Omzetbelasting

Overlopende  passiva

Accountantskosten

Nog  te betalen  kosten  Project  Duurzaam  Lage  weide

Industrie-Vereniging  Lage  Weide  te Utrecht

31-12-2021  31-12-2020

€  €

12.100

4.742

I .OOO

1 .OOO

1 .OOO

IO.OOO

Il  .OOO
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0} Industrie-Vereniging  Lage  Weide  te Utrecht

5 TOELICHTING  OP DE STAAT  VAN  BATEN  EN LASTEN  OVER  2021

Personeelsleden

Bij de vereniging  waren  in 2021 geen  werknemers  werkzaam.

5. Kantoorkosten

Porti

Contributies  en abonnementen

Secretariaat

6. Verkoopkosten

Representatiekosten

Overíge  verkoopkosten

7. Algemene  kosten

Accountantskosten

Advieskosten

Verzekeringen

Kosten  ledenbijeenkomsten  en vergaderingen

Overige  algemene  kosten

Financiële  baten  en lasten

8. Rentelasten  en soortgelijke  kosten

Bankrente  en -kosten

2021

€

4.664

4.664

1 .903

762

9.91g

-4

12.580

153

2020

€

546

334

2. 123

3. 003

1 .277

185

1 .462

I .685

5.243

427

8.138

-IO

15.483

146

Ondertekening  van  de  jaarrekening

Vaststelling  jaarrekening

De  jaarrekening  is aldus  opgemaakt  en vastgesteld  door  het  bestuur  c.q.  de Algemene  Vergadering.

Utrecht,  20 juni  2022

C. bij de Weg

Penningmeester
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