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Bedrijfsvoeringverklaring
Hierbij verklaar ik dat mij gedurende of na het verslagjaar niet is gebleken dat de bedrijfsvoering
tekort is geschoten. De bedrijfsvoering is gevoerd conform vastgesteld bele id.
Bedrijfsvoering is hier gedefinieerd als:
-

Administratieve organisatie en maatregelen van interne controle.
Kwaliteitsborging: kwaliteit van prestaties en werkprocessen.
Naleving richtlijnen en wet- en regelgeving.
Misbruik en oneigenlijk gebruik.

Tevens verklaar ik dat de aan mij rapporterende en ikzelf in het verslagjaar hebben gehandeld
volgens de richtlijnen zoals deze vastgelegd zijn in de gedragscode goed bestuur en integriteit
Publieke Omroep.
Indien ik van mening ben dat ik deze verklaring alleen kan afleggen onder bepaalde voorwaarden
of met inachtneming van enig voorbehoud, maak ik die hierbij kenbaar.
Deze bedrijfsvoeringverklaring is opgesteld en ondertekend door het besturend orgaan en is
besproken met het toezichthoudend orgaan op 15 april 2015.

Hilversum, 15-4-2015,

A. Janssens,
dagelijks bestuurder
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)
31 december 2013
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
Verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

0
0
0
4.690
4.690

Liquide middelen
Bank

45.650
50.340
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31 december 2013
€
Eigen vermogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

€

(70.502)

21.429
6.965
0
92.448

120.842

50.340
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Exploitatierekening over de periode 07-05-2013 tot en
met 31-12-2013 volgens de categoriale indeling
In €

2013

Baten
Opbrengst Verenigingsactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten

27.218
0

Som der bedrijfsopbrengsten

27.218

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten

0
0
0
79.069
18.651

Som der bedrijfslasten

97.720

Bedrijfsresultaat

(70.502)

Financieel resultaat
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten

0
0

Som der financiële baten en lasten

0

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

FTE gemiddeld
FTE ultimo

(70.502)

0
0
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Kasstroomoverzicht over 2013

bedragen in €
I. Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

2013

(70.502)

Aanpassen voor:
Mutatie overige reserve
Mutatie voorziening
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

0
0
(70.502)

Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

0
(4.690)
120.842
116.152

II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
0
0

III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing van langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
0
0

Mutatie liquide middelen I- II + III

45.650

Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

45.650
0

Mutatie liquide middelen

45.650
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met eigen grondslagen.
Het eerste boekjaar van de Vereniging Investeer in Human loopt van 07 -05-2013 (de datum van
oprichting) tot 31-12-2013. Aangezien dit het eerste boekjaar is zijn er geen vergelijkende cijfers.
De waardering van activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarde.
Voorzienbare verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Continuïteit
Het negatieve eigen vermogen ultimo 2013 van de vereniging bedraagt € 70.502. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de vereniging zich in 2013 in een opstartfase bevindt. Hierdoor
zijn enerzijds kosten gemaakt voor de ledenwerfactie die in 2014 doorloop t waardoor het aantal
betalende leden in 2013 nog in opbouw is en hiermee de contributieopbrengsten eenmalig laag
zijn anderzijds. Het exploitatieresultaat over 2014 is € 69.830 positief waardoor het eigen
vermogen in 2014 nog slechts € 672 negatief bedraagt. Vanuit OCW is wel een eis gesteld dat het
eigen vermogen op 31 december 2015 positief maar in ieder geval nihil dient te zijn. Op basis van
de huidige prognoses wordt een positief resultaat en daarmee positief eigen vermogen voor 2015
verwacht. Hiertoe wordt begin 2015 ook een belactie uitgevoerd om aflopende lidmaatschapen te
continueren. Het behalen van de minimale eigen vermogen eis zal afhankelijk zijn van
voortzetting van de momenteel ervaren positieve resultaten van de belactie.
Op basis van de positieve resultaat en eigen vermogen ontwikkeling, acht de directie ondanks de
geschetste afhankelijkheid voldoende basis aanwezig om de jaarrekening op te stellen op basis
van continuïteit.

Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover
noodzakelijk, is rekening gehouden met een voorziening wegens oninbare vorderingen.
Baten en Lasten
Inkomsten uit lidmaatschappen worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Inkomsten uit donaties worden volledig verantwoord in het jaar van ontvangst.
Overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
Vorderingen
Overlopende activa
31-12-2013
€
Vooruitbetaalde bijdrage

4.690
4.690

De Vereniging investeer in Human heeft via crowdfunding een investering gedaan in een
documentaire-project. De bedoeling is dat met deze investering budget beschikbaar komt om van
dit project het tweede leven na uitzending te onderzoeken.

Liquide middelen
Ultimo boekjaar is het saldo € 45.650.
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Vereniging investeer in Human.

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemming exploitatiesaldo
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering ad € 70.502 negatief is ten laste gebracht aan de
algemene reserve.

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers bedragen € 21.429. In het eerste kwartaal 2014 zijn alle schulden
betaald.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Ultimo 2013 staat er een schuld open aan omzetbelasting ad € 6.965.
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Overlopende passiva
31-12-2013
€
Vooruit ontvangen contributies 1)
Accountantskosten

90.633
1.815
92.448

1) Dit betreft het deel van de contributies dat betrekking heeft op het volgende boekjaar en
derhalve als vooruit ontvangen is opgenomen ultimo 2013.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Geen.
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Toelichting op de exploitatierekening over de periode 07-05-2013 tot
en met 31-12-2013
Opbrengst verenigingsactiviteiten
2013

Contributies leden
Donaties

€
27.165
53
27.218

Ultimo 2013 bedroeg het aantal leden 31.631.

Directe kosten
2013
€
Wervingskosten
Bouw, onderhoud, beheer en hosting site
Drukwerk en mailings
Campagnekosten
Ledenservice

20.649
3.398
46.612
8.410
79.069

De Vereniging investeer in Human heeft vanaf mei 2013 tot en met 31 maart 2014 campagne
gevoerd om meer dan 50.000 betalende leden te hebben op 1-4-2014. Alle gemaakte kosten
hebben betrekking op de wervingscampagne.

Overige bedrijfslasten
2013
€
Algemene kosten
Bank- en incassokosten
Accountantskosten
Advieskosten

324
1.815
16.512
18.651
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Overige gegevens
Honorarium Accountant
Het honorarium voor de controle van de jaarrekening 2013 bedraagt € 1.815 (inclusief niet
verrekenbare btw).
Bezoldiging bestuurders,
In de periode mei 2013 tot en met 31-12-2013 was de heer A. Janssens de dagelijks bestuurder.
Er waren geen overige voorzieningen betaalbaar op termijn c.q. ontslagvergoedingen ultimo 2013.
De dagelijks bestuurder heeft geen dienstverband bij de Vereniging Investeer in Human.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan word en uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van de stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Alle transacties met verbonden partijen zijn onder normale marktvoorwaarden tot stand gekomen
en hebben een zakelijk karakter.
Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen regeling opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming .
Voorstel resultaatbestemming
Het negatieve resultaat ad € 70.502 uit gewone bedrijfsvoering wordt ten laste gebracht aan de
Algemene reserve.
Dit voorstel voor resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Op 13 januari 2015 heeft de Vereniging investeer in Human de voorlopige erkenning gekregen
van staatssecretaris Sander Dekker van OCW als aspirant-omroep voor de periode 1-1-2016 tot
en met 31-12-2020.
De voornaamste voorwaarden van deze voorlopige erkenning zijn :
- de verzorging van het media-aanbod moet aan de VPRO worden opgedragen
- de statuten moeten op punten worden aangepast
- op de website moeten de nevenfuncties van bestuurders openbaar gemaakt worden
- het vermogen op 31-12-2015 moet nihil of positief zijn

Op al deze punten is in het voorjaar van 2015 actie ondernomen.
Op de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) op 17-04-2015 zullen de vernieuwde statuten
in concept aan de leden worden voorgelegd.

Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Building a better
working world

Controlever larin v n de o afhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Vereniging Investeer in Human

Ver larinq bet effende de jaar ekenin
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Vereniging Investeer in Human te
Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31december 2013,
het kasstroomoverzicht 2013 en de exploitatierekening over 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 Vereniging Investeer in Human is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening in overeenstemming met de door de vereniging gekozen en beschreven grondslagen,
zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
naleving van de relevante wet- en regelgeving 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 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 Vereniging Investeer in Humangemaakte 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 betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel is de jaarrekening 2013 van Vereniging Investeer in Human in alle van materieel
belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de vereniging gekozen en
beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.

Pagina 2
Building a better
working world

Paragraaf ter benadrukking van onzekerheid over continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de continuïteit opgenomen in de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling, waarin de onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot de
continuïteit en eigen vermogen. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op pagina 8 van de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor de
financiële verslaggeving is uiteengezet. De basis voor de financiële verslaggeving betreft de door de
vereniging gekozen grondslagen. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. De jaarrekening 2013 van
Vereniging lnvesteer in Human en onze controleverklaring daarbij zijn daarom uitsluitend geschikt voor
het bestuur van Vereniging lnvesteer in Human, het Commissariaat voor de Media en de
raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Utrecht, 2 april 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.H.A. de Jong RA

