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1 Jaarrekening 

 



 

 

1.1 Balans per 31 december 2021                                                                                                                                                                                                  

 

  31-12-2021   31-12-2020 

      

      

ACTIVA      

      

Vlottende activa      

      

Vorderingen (1)  7.305   3.092 

Liquide middelen (2)  44.572   54.144 

  51.877   57.236 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAAL ACTIVA  51.877   57.236 
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  31-12-2021   31-12-2020 

      

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen (3)      

      

Kapitaal  42.823   50.427 

  42.823   50.427 

      

Kortlopende schulden (4)  9.054   6.809 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAAL PASSIVA  51.877   57.236 
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1.2 Winst-en-verliesrekening                                                                                                                                                                                                                         

 

 2021 2020 

 

Netto-omzet (5) 119.440 112.657 

Projectkosten (6) 5.155 2.974 

Brutomarge 114.285 109.683 

 

Personeelskosten (7) 83.580 61.475 

Huisvestingskosten (8) 11.503 11.179 

Verkoopkosten (9) 15.417 16.462 

Kantoorkosten (10) 3.291 4.007 

Algemene kosten (11) 7.716 6.191 

Bedrijfskosten 121.507 99.314 

 

Bedrijfsresultaat -7.222 10.369 

 

Financiële baten en lasten (12) -382 -238 

 

Resultaat -7.604 10.131 
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1.3 Toelichting op de jaarrekening                                                                                                                                                                                                                   

 

Activiteiten 

De activiteiten van BNI te Amsterdam bestaan voornamelijk uit: 

Belangenbehartiging van de beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten 

 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Zoals 

toegestaan in art. 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling 

van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van 

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen. 

 

Door het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen worden de deelnemingen en de machines en 

installaties lager gewaardeerd dan bij waardering op commerciële grondslagen het geval zou zijn. De 

bedrijfsgebouwen en terreinen daarentegen worden hoger gewaardeerd. 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

 

Baten en lasten worden toegerekend 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. 

 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva 

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 mogelijke verliezen als 

gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Grondslagen voor 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 

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 

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en 

diensten na aftrek van kortingen. 

Opbrengsten uit verkoop van goederen wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de 

goederen die zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan 

worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. 

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden 

geschat, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte 

prestaties. 

 

Kostprijs van de omzet 

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe 

te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid 

van de voorraden. 

 

Brutomarge 

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

overige bedrijfsopbrengsten.  

 

Financiële baten en lasten 

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

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021                                                                                                                                                                                

 

Toelichting op de activa 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

 

Vorderingen (1) 

 31-12-2021 31-12-2020 

 

Handelsvorderingen 

Debiteuren 7.305 2.333 

 7.305 2.333 

 

Belastingvorderingen 

Omzetbelasting 0 759 

 0 759 

 

Totaal vorderingen 7.305 3.092 

 

 

Liquide middelen (2)  

 31-12-2021 31-12-2020 

 

 

Banksaldi 

ING Bank N.V. 44.572 30.897 

Robeco N.V. 0 23.247 

 44.572 54.144 

 

Totaal liquide middelen 44.572 54.144 
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Toelichting op de passiva 

 

EIGEN VERMOGEN (3) 

 

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2021 verwijzen 

wij u naar de winst-en-verliesrekening. 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

Bedrijfskapitaal 

 

Vermogen begin boekjaar 50.427 40.300 

Resultaat boekjaar -7.604 10.131 

Vermogen einde boekjaar 42.823 50.427 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN (4) 

 

De kortlopende schulden hebben een looptijd van ten hoogste één jaar. 

 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

 

Handels- en andere crediteuren 

Handels- en andere crediteuren 1.897 2.785 

 1.897 2.785 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 593 0 

Loonheffing 1.887 1.193 

 2.480 1.193 

 

Overlopende passiva 

Vakantiegeld 2.416 1.641 

Accountantskosten 500 500 

Overige overlopende passiva 1.761 690 

 4.677 2.831 

 

Totaal kortlopende schulden 9.054 6.809 
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1.5 Toelichting winst-en-verliesrekening                                                                                                                                                                                                             

 

 2021 2020 

 

Netto-omzet (5) 

Contributies 95.268 93.595 

Abonnementen intern 2.789 1.447 

Verkoop publicaties 1.350 4.150 

Advertenties 14.280 12.600 

Omzet activiteiten 0 30 

Overige omzet 5.753 835 

 119.440 112.657 

 

Projectkosten (6) 

Bestuurskosten 2.103 933 

Bijeenkomsten 3.042 117 

Lezingen beurzen 10 1.818 

Overige projectkosten 0 106 

 5.155 2.974 

 

Brutomarge 114.285 109.683 

 

 

Lonen en salarissen 

Brutolonen 55.098 37.351 

 55.098 37.351 

 

Sociale lasten 

Sociale lasten 11.474 8.321 

Pensioenpremie 5.526 3.716 

 17.000 12.037 

 

Overige personeelskosten 

Kilometervergoeding 957 2.046 

Vrijwillegersvergoeding 2.850 2.253 

Inhuur personeel 7.562 7.763 

Overige personeelskosten 113 25 

 11.482 12.087 

 

Personeelskosten (7) 83.580 61.475 

 

 

Huisvestingskosten (8) 

Huur 11.503 11.179 

 11.503 11.179 

 

Verkoopkosten (9) 

Website 865 1.260 

Intern & BNI special 14.552 15.202 

 15.417 16.462 
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Kantoorkosten (10) 

Kantoorbenodigdheden 580 865 

Porti 740 821 

Telefoon en Fax 828 224 

Internetkosten 62 0 

Automatisering kosten 1.081 2.097 

 3.291 4.007 

 

Algemene kosten (11) 

Contributie en architectenregister 1.695 1.095 

Algemene verzekeringen 2.772 1.374 

Accountantskosten 1.960 2.223 

Oninbare debiteuren 229 0 

Overige algemene kosten 1.060 1.499 

 7.716 6.191 

 

Bedrijfskosten 121.507 99.314 

 

Bedrijfsresultaat -7.222 10.369 

 

Financiële baten en lasten (12) -382 -238 

 

Financiële baten 

Rente en bankkosten -382 -238 

 -382 -238 

 

Resultaat -7.604 10.131 

 

 

 

 

 

 

 

 


