
 

 

 

 

AMSTERDAMSE VOETBAL VERENIGING "SAMENSPEL DOET 
ZEGEVIEREN" TE AMSTERDAM 

 

 

 

 

JAARREKENING 2020-2021 

11 maart 2022  



  

Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren”  - seizoen 2020 - 2021        Pagina 2 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

Kamer van Koophandel  40531311 
Naam entiteit   Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren” 
Adres    Transformatorweg 10 
Postcode / Woonplaats  1014 AK AMSTERAM 
Rechtsvorm   Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
RSIN    002564889 
Datum akte van oprichting 1 mei 1920 
Activiteiten   SBI-code 93121 – Veldvoetbal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren”  - seizoen 2020 - 2021        Pagina 3 
 

Inhoudsopgave 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................................................. 4 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva......................................................................... 4 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.................................................................................... 6 

1. Winst- en verliesrekening boekjaar 2020-2021 .................................................................................. 7 

2. Balans .................................................................................................................................................. 8 

3. Financiële positie ................................................................................................................................ 9 

Specificaties balans ............................................................................................................................... 10 

1 Materiële vaste activa .................................................................................................................... 10 

2 Voorraden ...................................................................................................................................... 10 

3 Vorderingen ................................................................................................................................... 11 

3.1 Handelsdebiteuren.................................................................................................................. 11 

3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen ....................................................................... 11 

3.3 Overige vorderingen en overlopende activa .......................................................................... 11 

4 Liquide Middelen ........................................................................................................................... 11 

5 Eigen vermogen ............................................................................................................................. 11 

6 Langlopende schulden ................................................................................................................... 12 

7 Kortlopende schulden .................................................................................................................... 13 

7.1 Aflossingsverplichting lening ................................................................................................... 13 

7.2 schulden aan leveranciers en handelskredieten ..................................................................... 13 

7.3 Overlopende passiva ............................................................................................................... 13 

Specificaties verlies- en winstrekening ................................................................................................. 14 

8 Netto-omzet ................................................................................................................................... 14 

9 Kostprijs van de omzet ................................................................................................................... 14 

10 Personeelskosten ......................................................................................................................... 15 

11 Afschrijvingen ............................................................................................................................... 15 

12 Huisvestingskosten ...................................................................................................................... 15 

13 Kantoorkosten .............................................................................................................................. 16 

14 Verkoopkosten ............................................................................................................................. 16 

15 Algemene kosten ......................................................................................................................... 16 

16 Financiële baten en lasten ........................................................................................................... 17 

17 Projecten ...................................................................................................................................... 17 

18 Afboeken Oninbare debiteuren ................................................................................................... 17 

 



  

Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren”  - seizoen 2020 - 2021        Pagina 4 
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

ALGEMEEN 

De activiteiten van Amsterdamse Voetbal Vereniging "Samenspel Doet Zegevieren" (geregistreerd 
onder KvK-nummer 40531311), statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit: 
veldvoetbal 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. De waardering van activa 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 activa en passiva gewaardeerd volgens het 
kostprijsmodel. 

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. 

Personeelsleden 

Bij de vennootschap was in 2020/2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019/2020: 1) 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Materiële vaste activa  

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
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 actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de 
desbetreffende paragraaf. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Afschrijvingstabel 

10% Bedrijfsgebouwen en -terreinen 
10%  Vervangingswaarde kantine / keuken / kleeden bestuurders kamers 
20% Inventaris 
10%  Verbouwing keuken / kantine 
10% Nieuwbouw 
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Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door 
individuele beoordeling van de voorraden. 

Vorderingen en overlopende activa 

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 het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

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 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden 
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van 
de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en- 
verliesrekening als interestlast verwerkt. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan 
de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de 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 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten 
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 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 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.  

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan 
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.  

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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1. Winst- en verliesrekening boekjaar 2020-2021 
Bedragen in EURO 

 

Het resultaat over boekjaar 2020/2021 bedraagt EUR 37.827 negatief tegenover EUR 6.598 positief 
in boekjaar 2019/2020. 
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2. Balans  
Bedragen in EURO 
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3. Financiële positie  
Bedragen in EURO 

 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 
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Specificaties balans  
Bedragen in EURO 

 

1 Materiële vaste activa  

 

 
2 Voorraden 
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3 Vorderingen 
3.1 Handelsdebiteuren 
 

 

 
3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 

 

NB. De totale vordering omzetbelasting beslaat volledig op het verslagjaar 2020-2021. 

 

 

3.3 Overige vorderingen en overlopende activa 
 

 

 

 

4 Liquide Middelen 
 

 

 

5 Eigen vermogen  
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Bestemming resultaat 

Het bestuur stelt voor om het negatieve resultaat over 2020/2021 ten laste te laten komen van de 
huidige overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is dit 
voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 

 

6 Langlopende schulden 
 

 

De SFBSA lening ad EUR 164.277 is verstrekt ter financiering van renovatie en uitbreiding van het 
clubgebouw. De aflossing vindt plaats over een periode van 8 jaar. Het rentepercentage bedraagt 
3,35% tot en met 2019. De halfjaarlijkse aflossing bedraagt EUR 9.663. Het aantal resterende 
termijnen per 30 juni 2021 bedraagt 10.  
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7 Kortlopende schulden 
 

7.1 Aflossingsverplichting lening 

 

 

 

7.2 schulden aan leveranciers en handelskredieten 

 

 
 
7.3 Overlopende passiva 
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Specificaties verlies- en winstrekening 
Bedragen in EURO 

 

8 Netto-omzet 

 

 

9 Kostprijs van de omzet 
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10 Personeelskosten 

 

 
11 Afschrijvingen 

 

 

 

12 Huisvestingskosten 
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13 Kantoorkosten 

 

 

14 Verkoopkosten 

 

15 Algemene kosten 
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16 Financiële baten en lasten 
 

 

 

17 Projecten 

 

 

18 Afboeken Oninbare debiteuren 

 

Afboeking sponsoren betrof opgemaakte en verzonden facturen in seizoen 2019/2020. De afboeking 
heeft plaatsgevonden in seizoen 2020/2021. 


