
Overige gegevens  

Voorstel verdeling exploitatiesaldo
 

Amateurvoetbal

Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het tekort door de
algemene vergadering uitsluitend als volgt worden bestemd: 

A. handhaven onder de algemene reserve;
B. vanuit het positieve resultaat en/of de algemene reserve een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds creëren;

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo, groot circa negatief  1.339.000, als volgt te verwerken:

Exploitatiesaldo -/-1.339
Bij: van bestemmingsreserves 1.231
Bij: van bestemmingsfondsen 120

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 12

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2013 verantwoord.

 

Betaald voetbal

Artikel 9, lid 5, van het Reglement Betaald Voetbal geeft terzake van de verdeling van het exploitatiesaldo aan dat:
"Van het voordelig respectievelijk nadelig saldo van de rekening over het afgelopen boekjaar kan door het bestuur betaald voetbal, na overleg met de
financiële adviescommissie betaald voetbal en na goedkeuring van de raad van commissarissen betaald voetbal, een door de algemene vergadering betaald
voetbal te bepalen gedeelte worden toegevoegd aan respectievelijk ten laste worden gebracht van de reserves van de sectie betaald voetbal."

Het bestuur stelt voor het positief exploitatiesaldo, groot circa  2.044.000 als volgt te verdelen:

Exploitatiesaldo na belastingen 2.044
Bij: van statutaire reserves 680
Bij: van bestemmingsreserves 2.624
Bij: van bestemmingsfonds Fonds Stimulering Jeugdvoetbal 185
Af: naar statutaire reserves 40

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 5.493

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2013 verantwoord.

 

Vaststelling jaarrekening 2012/'13

De jaarrekening 2012/'13 is opgesteld op 30 september 2013 en wordt ter vaststelling door het bondsbestuur aangeboden aan de bondsvergadering. De
vaststelling van de jaarrekening 2012/'13 staat geagendeerd voor de bondsvergadering van 16 december 2013.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met significante invloed op het resultaat en vermogen.  



Aan de bondsvergadering van de vereniging KNVB  

AAN DE BONDSVERGADERING VAN DE VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012/2013 van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond te Zeist gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 juni 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening voor het
jaar geëindigd op 30 juni 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Vereniging Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond per 30 juni 2013 en van het resultaat voor het jaar geëindigd op 30 juni 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist
in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 30 september 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Origineel getekend door M.H.A. Bauman RA

 



Aan de leden van de algemene vergadering AV  

AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

Het boekjaar 2012/'13 sluit met een negatief exploitatiesaldo van  1.339.000, terwijl in de begroting was uitgegaan van een nadelig saldo van  700.000.
Het negatieve exploitatiesaldo van  1.339.000 is inclusief het aandeel in het resultaat van de KNVB Academie, het Sportmedisch Centrum en de
Bondsgerelateerde activiteiten. 

Na de vermogensmutaties zoals toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening van de vereniging KNVB resteert een te bestemmen exploitatiesaldo van
 12.000. Het bestuur amateurvoetbal stelt de algemene vergadering amateurvoetbal voor dit resultaat als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 12
Af: naar algemene reserve 12

Resteert te bestemmen 0

 

http://www.creada.nl/secure/201306281546/toelichtingopdebalans.html#009


Exploitatierekening AV  
 

EXPLOITATIEREKENING AMATEURVOETBAL

over de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Baten
Contributies € 7.915 € 7.899 € 7.698
Wedstrijdgelden € 5.752 € 5.850 € 5.940
Tuchtzaken en heffingen € 4.370 € 4.605 € 4.396
Voetbaltechnische zaken € 597 € 799 € 668
Cursussen € 1.068 € 1.410 € 977
Communicatie € 1.178 € 1.240 € 1.277
Subsidies € 6.288 € 3.872 € 5.984
Commerciële baten € 3.038 € 2.869 € 3.009
Stimulering Jeugdvoetbal € 2.503 € 2.600 € 2.687
Diverse baten € 1.061 € 321 € 576
Lottogelden € 4.094 € 3.862 € 4.066

Totale baten € 37.864 € 35.327 € 37.278

Lasten
Personeelskosten € 15.179 € 14.351 € 14.006
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa € 373 € 411 € 350
Duurzame waardeverminderingen € 9 € 0 € 0
Huisvestingskosten € 937 € 888 € 1.073
Bureaukosten € 862 € 808 € 1.073
Informatisering/automatisering € 1.938 € 2.050 € 1.982
Besturen en commissies € 903 € 885 € 1.105
Voetbaltechnische- en wedstrijdzaken € 9.337 € 9.393 € 10.060
Cursussen € 1.710 € 2.072 € 1.751
Communicatie € 2.182 € 1.504 € 2.502
Veilig Sport Klimaat en Tijd voor Sport € 2.389 € 980 € 1.394
Overige kosten € 3.728 € 2.823 € 4.220
Bondsgerelateerde activiteiten € -/-91 € -/-89 € -/-130

Totale lasten € 39.456 € 36.076 € 39.386

Exploitatieresultaat € -/-1.592 € -/-749 € -/-2.108

Financiële baten en lasten
€ 372 € 275 € 345

Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting € -/-1.220 € -/-474 € -/-1.763

Resultaat Sportmedisch Centrum € -/-129 € -/-100 € -/-90
Resultaat KNVB Academie € -/-4 € -/-40 € -/-54
Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. € 0 € -/-100 € 0
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. € 14 € 14 € 56

Exploitatiesaldo € -/-1.339 € -/-700 € -/-1.851

 



Aan de leden van de algemene vergadering BV  

AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING BETAALD VOETBAL

De exploitatierekening 2012/'13 sluit met een positief exploitatiesaldo, voor belastingen, van  3.212.000. Dit is inclusief het aandeel in het resultaat van de
KNVB Academie, het Sportmedisch Centrum en de Bondsgerelateerde activiteiten. Begroot was een negatief resultaat van  464.000.

Na aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting resteert een positief exploitatiesaldo van  2.044.000. Na de vermogensmutaties zoals toegelicht in
de de enkelvoudige jaarrekening van de vereniging KNVB resteert een te bestemmen exploitatiesaldo van  5.493.000. Het bestuur betaald voetbal stelt de
algemene vergadering betaald voetbal voor dit resultaat als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 5.493
Af: naar algemene reserve 500
Af: naar bestemmingsreserve Tegenwaarde Participatie 1.327
Af: naar bestemmingsreserve Nieuwbouw Sportcentrum 2.000
Af: naar bestemmingsreserve Innovatieve Projecten 1.666

Resteert te bestemmen 0

 

http://www.creada.nl/secure/201306281546/toelichtingopdebalans.html#008


Exploitatierekening BV  

EXPLOITATIEREKENING BETAALD VOETBAL

over de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Baten
Contributies 36 36 36
Tuchtzaken en heffingen 284 2.414 2.739
Vertegenwoordigend voetbal 26.492 24.534 35.265
Ticketing services 1.808 1.913 1.937
Subsidies 309 251 525
Commerciële baten 23.151 20.427 21.892
Stimulering Jeugdvoetbal 2.503 2.400 2.687
Diverse baten 2.600 2.130 2.219

Totale baten 57.183 54.105 67.300

Lasten
Personeelskosten 8.719 8.894 8.507
Afschrijvingen op (im-)materiële
vaste activa 919 621 715
Huisvestingskosten 479 517 490
Bureaukosten 488 583 586
Informatisering/automatisering 332 345 284
Besturen en commissies 152 220 143
Cursussen 0 0 25
Communicatie 262 236 196
Bijdragen en subsidies 142 177 143
Vertegenwoordigend voetbal 18.934 19.365 27.210
Commerciële lasten 11.335 10.574 10.465
Scheidsrechterskosten 3.460 3.661 3.461
Ticketing services 2.036 2.352 2.217
Overige kosten 9.289 9.926 9.434
Bondsgerelateerde activiteiten -/-91 -/-89 -/-130

Totale lasten 56.456 57.382 63.746

Exploitatieresultaat 727 -/-3.277 3.554

Financiële baten en lasten 428 423 293

Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting 1.155 -/-2.854 3.847

Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/-1.168 P.M. -/-2.522
Resultaat Sportmedisch Centrum -/-129 -/-100 -/-90
Resultaat KNVB Academie -/-4 -/-40 -/-54
Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. 389 118 566
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 14 22 56
Resultaat deelneming Team Holland B.V. 1 10 26
Rendement Eredivisie Media & Marketing C.V. 1.786 2.380 3.124

Exploitatiesaldo 2.044 -/-464 4.953

 


