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Aan de leden van

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A.  

Strijperdijk 2-B  

5595 XM  LEENDE

Asten, 20 mei 2021                                                                        

                                                                                                          

                                       

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw coöpera�e.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw coöpera�e opgesteld, waarin de balans met

tellingen van € 270.483 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een nega�ef resultaat na belas�ngen

van € 77.437, zijn opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: de leden

De jaarrekening van Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informa�e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en

de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelich�ng. In deze toelich�ng is onder

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administra�eve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa�e klopt en dat u ons alle

relevante informa�e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

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

hee� 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 Herenboeren De Groote

Heide Coöpera�e U.A. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in

staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de

jaarrekening.

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

voorschri�en 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 objec�ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelich�ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



Asten, 

Tinnemans van Loon

ing. F.J.D.M. van Loon MAB 

Accountant-Administra�econsulent              
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De ac�viteiten van Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. bestaan voornamelijk uit het doorlopen

van het proces om te komen tot de implementa�e en realisa�e van een Herenboerderij op basis van het

Herenboeren concept en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om gemeld concept te

kunnen realiseren.

Bij notariële akte d.d. 19 juni 2019 verleden voor notaris mr. Alexander Marcus Georges Johannes van

Puijenbroek te Eindhoven is opgericht de vennootschap Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A.

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nummer KvK met als handelsnaam Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A., Strijperdijk 2-B, te

LEENDE.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door W.S. de Jong, P.J. van Eck en H.H.M. Gree�orst. 

3.3                Oprich�ng vennootschap

Bij notariële akte d.d. 19 juni 2019 verleden voor notaris mr. Alexander Marcus Georges Johannes van

Puijenbroek te Eindhoven is opgericht de coöpera�e Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. De

ac�viteiten worden met ingang van voornoemde datum / respec�evelijk eerdere datum gedreven voor

rekening en risico van de coöpera�e Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. 

3.4                Doelstellingen/ac�viteiten

1. De coöpera�e hee� ten doel:

a. het doorlopen van het proces om te komen tot de implementa�e en realisa�e van een Herenboerderij op

basis van het Herenboeren concept en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om gemeld

concept te kunnen realiseren, zowel op organisatorisch, administra�ef, bedrijfsma�g, financieel, juridisch en

opera�oneel niveau;

b. het ten behoeve van de leden produceren van lokaal, eerlijk en puur voedsel op basis van het

Herenboeren concept, zoals dat door Herenboeren Nederland is ontwikkeld casu quo wordt doorontwikkeld,

en het (laten) verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om het

bovenstaande te kunnen realiseren, zowel op organisatorisch, administra�ef, bedrijfsma�g, juridisch als

opera�oneel niveau;

c. het (laten) verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De coöpera�e tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het enthousiasmeren en verbinden van burgers casu quo consumenten, bedrijven en andere organisa�es;

b. het instellen van werkgroepen/commissies;

c. het zoeken en contracteren van een geschikte loca�e; 

d. het zoeken, aanstellen en/of inhuren van een (of meerdere) boer(en) 

en/of loonwerker(s); 

e. het uitgeven van par�cipa�es in de vorm van ledencer�ficaten;

f. het verrichten van alle verdere handelingen die nodig zijn om gemeld doel te realiseren.

3. De coöpera�e is niet gericht op het maken van winst.
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3.5                Verwerking van het verlies 2020

Het verlies over 2020 bedraagt € 77.437.

3.6                Verwerking van het verlies 2019

Het verlies ad € 361 is in mindering gebracht op de overige reserves.

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

x € 1.000

31-12-2019

x € 1.000

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 238 18

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste acva 125 -

Werkkapitaal 113 18

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 17 -

Vorderingen 23 1

Liquide middelen 105 17

145 18

Af: kortlopende schulden 32 -

Werkkapitaal 113 18

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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5                FISCALE POSITIE

5.1                Berekening belastbaar bedrag 2020

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelas�ng over 2020 is als volgt berekend:

2020

€ €

Resultaat voor belas�ngen -77.437

Fiscale verschillen:

Investeringsa�rek -14.370

Belastbaar bedrag 2020 -91.807

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelas�ng verschuldigd.

5.2                Specifica�e investeringsa�rek

2020

€

De investeringsa�rek is als volgt:

Gebouwen 69.573

Machines 15.234

Inventaris 28.311

Vervoermiddelen 20.353

133.471

Investeringsa�rek 14.370

5.3                Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2020 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 92.168.

De verliezen kunnen binnen een termijn van zes jaar worden verrekend met toekoms�ge winsten. 

5.3.1                Compensabele verliezen

Compensabele

aanspraak per

1 januari 2020

€

Verlies in

2020

€

Compensabele

aanspraak per

31 december

2020

€

Verrekenbaar

tot en met

2019 361 - 361 2025

2020 - 91.807 91.807 2026

361 91.807 92.168

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

Winst-en-verliesrekening over 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelich�ng op de balans per 31 december 2020

Toelich�ng op de winst-en-verliesrekening over 2020
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste ac�va

Materiële vaste ac�va  (1)

Bedrijfsgebouwen 64.622 -

Machines 15.447 -

Inventaris 27.418 -

Vervoermiddelen 17.864 -

125.351 -

Vlo�ende ac�va

Voorraden  (2)

Overige voorraden 17.457 -

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 7.862 -

Omzetbelas
ng 15.165 343

Overige vorderingen en overlopende

ac
va 52 1.100

23.079 1.443

Liquide middelen  (4) 104.596 16.851

 270.483 18.294

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (5)

Ledencer�ficaten 316.000 18.600

Overige reserves -77.798 -361

238.202 18.239

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 14.885 55

Overlopende passiva 17.396 -

32.281 55

 270.483 18.294

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Ne�o-omzet  (7) 141.959 -

Kostprijs van de omzet  (8) 55.196 -

Bruto-omzetresultaat 86.763 -

Overige bedrijfsopbrengsten  (9) - 1.882

Brutomarge 86.763 1.882

Kosten

Personeelskosten  (10) 132.126 -

Afschrijvingen  (11) 11.537 1.554

Huisves�ngskosten  (12) 11.003 -

Kosten machines en inventaris  (13) 3.080 -

Kantoorkosten  (14) 724 95

Kosten vervoermiddelen  (15) 970 -

Verkoopkosten  (16) 1.734 -

Algemene kosten  (17) 2.724 551

163.898 2.200

Bedrijfsresultaat -77.135 -318

Financiële baten en lasten  (18) -302 -43

Resultaat voor belas�ngen -77.437 -361

Belas�ngen  (19) - -

Resultaat na belas�ngen -77.437 -361

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Ac�viteiten

De ac�viteiten van Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. (geregistreerd onder KvK-nummer

75115921), statutair geves�gd te Leende, bestaan voornamelijk uit het doorlopen van het proces om te

komen tot de implementa�e en realisa�e van een Herenboerderij op basis van het Herenboeren concept en

het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om gemeld concept te kunnen realiseren.

Ves�gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. is feitelijk en statutair geves�gd op Strijperdijk 2 b te Leende

en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 75115921.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij is gebruik gemaakt van de

in ar�kel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld

in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelas�ng 1969.

De waardering van ac�va en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de ac�va en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich�ngen 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 DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste ac�va

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder a�rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms�ge

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast ac�ef sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

paragraaf.

Overige materiële vaste ac�va worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder a�rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms�ge

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta
e,

inclusief de transac
ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamor
seerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een loop
jd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transac
es worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Ne�o-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder a�rek van kor
ngen en dergelijke en van

over de omzet geheven belas
ngen.

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.

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met

de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsac�viteiten. De

overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het

directe materiaalverbruik en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden

toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de ne�o-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de

overige bedrijfsopbrengsten.

Brutobedrijfsresultaat

Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de ne�o-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en

goederen in bewerking, de geac�veerde produc�e ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige

bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere

externe kosten.

Kosten

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

hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.

Afschrijvingen

Immateriële vaste ac�va inclusief goodwill en materiële vaste ac�va worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekoms�ge gebruiksduur van het ac�ef.

Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste ac�va zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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Overheidssubsidies

Exploita	esubsidies 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

exploita	etekort zich hee� voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste ac	va worden in mindering gebracht op het

desbetreffende ac	ef en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden

voor de overheidsheffing is voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden 	jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec	eve rentevoet

van de desbetreffende ac	va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transac	ekosten op de ontvangen leningen.

Belas�ngen

De belas	ng over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belas	ngen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande

boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-a�rekbare kosten.

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste acva

Bedrijfs-

gebouwen

€

Machines 

€

Inventaris

€

Vervoer-

middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari

2020

Aanschaffingswaarde - - - - -

Cumula�eve afschrijvingen en

waardeverminderingen - - - - -

- - - - -

Muta�es 

Investeringen 69.988 17.009 29.538 20.353 136.888

Afschrijvingen -5.366 -1.562 -2.120 -2.489 -11.537

64.622 15.447 27.418 17.864 125.351

Boekwaarde per 31 december

2020

Aanschaffingswaarde 69.988 17.009 29.538 20.353 136.888

Cumula�eve afschrijvingen en

waardeverminderingen -5.366 -1.562 -2.120 -2.489 -11.537

Boekwaarde per 31 december

2020 64.622 15.447 27.418 17.864 125.351

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige voorraden

Rund gerelateerd 5.448 -

Overige voorraden 12.009 -

17.457 -

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 7.862 -

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas
ng 15.165 343

Overige vorderingen en overlopende ac�va

Overlopende ac�va

Nog te ontvangen ledenkapitaal - 1.100

Algemene tussenrekening 52 -

52 1.100

4. Liquide middelen

Rabobank 104.596 16.851

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Ledencer�ficaten 

Ledenkapitaal 316.000 18.600

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -361 -

Resultaatbestemming boekjaar -77.437 -

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar - -361

Stand per 31 december -77.798 -361

6. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 14.885 55

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vooruitgefactureerde bedragen 14.981 -

Vlinderstrik droogwand 750 -

Nog te ontvangen factureren 1.500 -

Algemene kosten 165 -

17.396 -

Herenboeren De Groote Heide Coöpera�e U.A. te Leende
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€

2019

€

7. Ne�o-omzet

Omzet vegetarische monden 116.851 -

Omzet complete monden 23.475 -

Omzet vlees (monden) 761 -

Omzet incidenteel 872 -

141.959 -

8. Kostprijs van de omzet

Boerderij Algemeen 3.902 -

Groente en Fruit 23.231 -

Rundvee 18.557 -

Varkens 2.009 -

Pluimvee 7.497 -

55.196 -

9. Overige bedrijfsopbrengsten

Eenmalige subsidie - 1.882

10. Personeelskosten

Lonen en salarissen 130.268 -

Overige personeelskosten 1.858 -

132.126 -

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 55.268 -

Fee Herenboeren Nederland 75.000 -

130.268 -

Overige personeelskosten

Reis- en verblijosten 294 -

Kan�nekosten 262 -

Opleidingskosten 1.000 -

Werkkleding 302 -

1.858 -

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 was 2 werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: -). 
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11. Afschrijvingen

2020

€

2019

€

Afschrijvingen materiële vaste ac�va

Bedrijfsgebouwen 5.366 -

Machines 1.562 -

Inventaris 2.120 -

Vervoermiddelen 2.489 1.554

11.537 1.554

Overige bedrijfskosten

12. Huisves�ngskosten

Schoonmaakkosten 268 -

Pachtkosten 10.632 -

Overige huisves�ngskosten 103 -

11.003 -

13. Kosten machines en inventaris

Repara�e en onderhoud 1.908 -

Kleine aanschaffingen 1.172 -

3.080 -

14. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 207 50

Drukwerk - 45

Telefoon 517 -

724 95

15. Kosten vervoermiddelen

Brandstoffen 970 -

16. Verkoopkosten

Representa�ekosten 1.734 -
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2020

€

2019

€

17. Algemene kosten

Accountantskosten 608 -

Advieskosten - 551

Verzekeringen 1.500 -

Contribu	es en abonnementen 53 -

Overige algemene kosten 563 -

2.724 551

18. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten banken 302 43

19. Belas�ngen

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

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

LEENDE, 20 mei 2021

  

W.S. de Jong P.J. van Eck

 

 

 

 

 

H.H.M. Gree�orst 
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6                GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

Bedrag waarover

omzetbelas
ng wordt

berekend

€ €

Omzetbelas
ng

€ €

Door u verrichte binnenlandse

leveringen/diensten

Omzet belast met hoog tarief 2.875  604

Omzet belast met laag tarief 141.959  12.776

144.834 13.380

Voorbelas
ng 63.166 

-49.786

Afdrachten

Eerste kwartaal -14.497 

Tweede kwartaal -19.856 

Derde kwartaal -268 

Vierde kwartaal -15.286 

-49.907

Totaal te betalen 121

6.1                Specifica�e balanspost omzetbelas�ng

31 december

2020 

31 december

2019 

Vierde kwartaal -15.286 132

Supple
e 2020 121 -

Supple
e 2019 - 211

-15.165 343
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