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Verbonden partijen 
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft geen gelieerde partijen. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaar-
verslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1) die zijn uitgegeven door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen 
zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en Passiva worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs en zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van de Vereniging zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 
voor in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronder
stellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Materiële en immateriële vaste activa 
Materiêle en immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus 
bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op balansdatum verwachte 
bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. De afschrijving start bij de 
ingebruikname van het actief. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. 
De vereniging beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn 
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald door de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een 
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde, de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 
de bedrijfswaarde. 

De afschrijvingspercentages luiden als volgt: 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 
Inventarissen 
Kantoormachines 
Computer en Bedrijfsauto 
Overige materiele activa 
Projecten 
IT4dogs 

2,5% 
10% 
20% 

20%/33,33% 
20% 
20% 
20% 
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Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid. Deze voorziening wordt bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de voorraden. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reêle waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voor
zieningen 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 looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan krediet-instellingen onder kortlopende schulden. 
Deze middelen staan ter vrije beschikking van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij 
besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen 
vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling 
van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als bestemmingsreserve. 
Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de vereniging zijn 
opgelegd. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het 
bestuur is aangebracht wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen 
aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting 
worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De Overige voorzieningen, in geval het effect van de tijdswaarde van geld niet groot is, 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig over een aantal boekjaren te verdelen. 

Voorziening juridische kosten 
Voor juridische kosten wordt een voorziening gevormd om de lasten welke op basis 
van de stand van zaken per balansdatum zijn te voorzien. 
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Toekomstige jubileum uitkering 
Toekomstige jubileum uitkering maken deel uit van het beloningspakket. Hierbij is sprake 
van opbouw van rechten. De opgenomen verplichting is de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De verplichting wordt gewaardeerd tegen contante waarde. 

Kortlopende schulden 
Alle kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de kortlopende schulden 
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 

Operationele leasing 
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan het 
eigendom niet bij de organisatie ligt, worden verantwoord als operationele leasing. 
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en 

lasten over de looptijd van het contract. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 

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 zijn 
geworden. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de gele
verde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op trans
acties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Netto-baten 
Netto-baten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gereali
seerde projectbaten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van 
kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

Baten 
Vergoedingen voor verrichtingen en diensten worden als gerealiseerd aangemerkt 

op het moment waarop de diensten volledig zijn verricht. 
Dit leidt tot een passivering van, in het boekjaar, ontvangen bedragen waarvoor de 
desbetreffende diensten ultimo boekjaar nog niet zijn verricht of slechts gedeeltelijk 
zijn verricht. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de 
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de 
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog 
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Een 
onttrekking aan bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van 
baten en lasten. 

Indien aan bestemmingsreserve(s) wordt gedoteerd, dan wel daaruit wordt geput wordt 
deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten 
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en 
lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt 
vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de 
onderscheiden posten van het eigen vermogen. 
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Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

Overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer 
een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord 
als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. 

Personeelskosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op materiêle en immateriêle vaste activa worden gebaseerd op 
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 
economische levensduur. 

Pensioenen 
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft een pensioenregeling. 
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De regeling van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is een middelloonregeling. 

Vennootschapsbelasting 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de 
staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele 
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente 
belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te 
hanteren belastingtarief. 
(Latente) belastingvorderingen en verplichtingen worden gewaardeerd in 
overeenstemming met de (voorgenomen) fiscale aangifte, tenzij het niet waarschijnlijk is 
dat de fiscale autoriteiten hiermee zullen instemmen. Alsdan wordt de waardering van de 
onzekere belastingpositie gebaseerd op de beste schatting van het afwijkende 
belastingbedrag ten opzichte van de (voorgenomen) aangifte. 
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