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Financiële jaarstukken 2018 
 

 
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven 

(Verkorte financiële informatie gebaseerd op de beoordeelde financiële overzichten over het verslagjaar). 
De jaarrekening 2018 is beoordeeld door Pyxis Accountants B.V te Bussum. De accountant heeft een 

positieve beoordelingsverklaring afgegeven. Omdat de jaarrekening 2018 van de Nederlandse Unie van 
Optiekbedrijven in beknopte vorm in deze toelichting op de agenda van de Algemene Ledenvergadering is 

opgenomen is het op grond van artikel 2:395 lid 2 BW niet toegestaan om de beoordelingsverklaring te 

vermelden. De volledige jaarrekening met beoordelingsverklaring ligt ter inzage op het kantoor van de 
vereniging. 

 
 

Balans per 31 december 2018 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven 

in euro’s 

 

ACTIVA  31-12-2018 31-12-2017 

    

Vaste activa     

Pand Houten 1  1  

Overige materiële vaste activa 53.603  47.904  

 ------------  ------------  

Totaal materiële vaste activa 53.604  47.905  

Immateriële vaste activa 22.565  8.544  

 ------------  ------------  

  76.169  56.449 

Vlottende activa     

Debiteuren 27.546  29.073  

Overige vorderingen en overlopende activa 56.041  71.436  

Liquide middelen 1.104.982  1.117.788  

 ------------  ------------  

  1.188.569  1.218.297 

  ------------  ------------ 

  1.264.738  1.274.746 
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Balans per 31 december 2018 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven 

in euro’s 

 

 

PASSIVA 

  

     

Verenigingskapitaal     

Vrij besteedbaar verenigingskapitaal  881.711  880.532 

Reserve algemene branchebelangen 99.631  99.631  

Reserve voor diverse projecten 55.074  55.074  

 --------------  --------------  

Bestemmingsreserves  154.705  154.705 

  ------------  ------------ 

  1.036.416  1.035.237 

Voorzieningen     

Voorziening onderhoud/inrichting 113.324  117.555  

Voorziening garantieverplichtingen 22.781  22.781  

 --------------  --------------  

  136.105  140.336 

Kortlopende schulden     

Crediteuren 33.157  22.491  

Overige schulden en overlopende passiva  59.060  76.682  

 ------------  ------------  

  92.217  99.173 

  ------------  ------------ 

  1.264.738  1.274.746 

  ========  ======== 
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Staat van baten en lasten over 2018 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven. 

in euro’s  
 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2018 2018 2017 

Baten     
Contributies inclusief filiaaltoeslag  537.840 544.500 572.925 
NUVO-zalencentrum  47.368 43.000 55.499 

NUVO-academie  65.966 32.400 30.666 
NUVO-verzekeringsdienst  58.949 60.400 59.354 

NUVO-optiekwijzer  9.106 6.000 4.335 

Oculus advertenties incl.online  96.735 126.400 111.700 
Oculus abonnementen/knipoogjes  26.450 25.300 25.499 

Verhuur kantoorruimte  5.504 5.500 5.344 
Renteopbrengst  844 2.000 3.111 

  ------------ ------------ ------------ 
  848.762 845.500 868.433 

  ………… ………… ………… 

Lasten     
NUVO-zalencentrum  -26.914 -25.800 -32.378 

NUVO-academie  -59.753 -26.000 -29.733 
NUVO-optiekwijzer  -7.082 -8.400 -7.998 

Oculus  -53.886 -62.500 -59.541 

Beleidskosten  -38.278 -46.100 -48.584 
Ledencommunicatie  -14.104 -21.700 -17.273 

Bestuurskosten  -34.100 -37.000 -36.305 
Personeel  -465.103 -461.400 -475.021 

Verenigingskosten  -19.962 -21.800 -24.437 
Huisvestingskosten  -67.129 -62.900 -65.901 

Algemene kosten  -61.272 -70.900 -65.495 

  ------------ ------------ ------------ 
  -847.583 -844.500 -862.666 
  ………… …………… ………… 
  ------------ ------------ ------------ 

Resultaat vóór diverse lasten  1.179 1.000 5.767 

Diverse lasten   0 0 -26.495 
  ------------ ------------ ------------ 
Resultaat   1.179          1.000 -20.728 
  ======= ======= ======= 
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Vergelijking van de baten en lasten met de begroting 
 

Zoals uit het overzicht van baten en lasten blijkt, zijn er afwijkingen tussen de werkelijke baten en lasten 
en de begrote baten en lasten. Bij een begroot overschot van € 1.000 bedraagt het werkelijk overschot 

€ 1.200  (verschil + € 200). 

 
De relevante afwijkingen (in euro’s)  lichten wij hieronder toe ( - = lager batig saldo) . 

  
Contributies 

 

 
-6.700 

De contributievaststelling geschiedt aan de hand van de omzetopgaven van de leden.  
  

NUVO - zalencentrum(opbrengsten) 4.400 

Opbrengst hoger dan begroot. De opbrengst uit catering is € 4.800 hoger dan begroot 
en de opbrengst uit zaalverhuur/techniek is € 400 lager dan begroot.  

 

  
NUVO-academie (opbrengsten)  33.600 

Opbrengst hoger dan begroot voornamelijk door de cursussen Algemene Verordening 

Gegevensbescherming waaraan veel leden hebben deelgenomen en meer incompany-
cursussen dan begroot 

 

  
NUVO-verzekeringsdienst -1.400 

Provisie-opbrengst lager dan begroot.   
  

NUVO-optiekwijzer (opbrengsten) 3.100 

Advertentie-opbrengsten hoger dan begroot door hoger aantal verkochte advertenties 
dan begroot. 

 

  
Oculus advertenties incl.online -29.700 

Opbrengst lager dan begroot. Advertentiemarkt voor “gedrukte” advertenties staat 

onder druk.  

 

  

Oculus abonnementen/knipoogjes 
Opbrengst hoger dan begroot. De abonnementsopbrengst is € 800 hoger dan begroot 

en de Knipoogjesopbrengst is € 400,- hoger dan begroot. 

1.200 

  
Rente-opbrengst -1.200 

Opbrengst lager dan begroot door lager rentepercentage dan begroot.  
  

NUVO-zalencentrum (kosten) 
Kosten hoger dan begroot in verband met hogere omzet catering dan begroot 

-1.100 

Zie ook de hogere opbrengst 

 

 

NUVO-academie (kosten) 

Kosten hoger dan begroot door hoger aantal cursussen dan begroot 

       -33.700 

  

NUVO-optiekwijzer (kosten)           1.300 

Productiekosten lager dan begroot voornamelijk door lagere oplage dan begroot.  
  

Oculus (kosten)           8.600 
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere druk- en verzendkosten (€ 4.500) 

als gevolg van minder verkochte advertenties dan begroot waardoor er minder 
pagina’s zijn gedrukt en door lagere kosten auteurs/fotografie dan begroot ( € 4.200). 

 

        ---------- 

Transporteren       -21.600 
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Transport                                                                                                                      

 
 

 
       -21.600 

 
        

Beleidskosten 7.800 
Kosten lager dan begroot voornamelijk door hogere kosten promotie NUVO-keurmerk  

( - € 3.800), door lagere kosten branche –en consumentenonderzoek ( € 2.000), door 

lagere kosten themabrochures (€ 1.000) en door geen gebruik te maken van de 
begrote post “onvoorzien” van € 7.500. 

 

 

Ledencommunicatie 7.600 

Deze kosten waren lager dan begroot voornamelijk door lagere kosten van de NUVO-

meets ( € 8.200). 

 

  

Bestuurskosten                                                                                                                         2.900 
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere vacaties en reiskosten (€ 1.200) en 

door lagere kosten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (€ 900) 

 

  

Personeelskosten -3.700 

Kosten hoger dan begroot voornamelijk door hogere salariskosten incl. premies sociale 
lasten en ziekteverzuimverzekering( - € 9.300), lagere pensioenkosten (€ 1.300) en 

lagere overige personeelskosten (€ 4.900). 

 

  

Verenigingskosten 1.800 

Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere kosten voor ledenbeheer 
(aanwezigheid op beurzen en ledenbezoek, € 2.200). 

 

  
Huisvestingskosten -4.200 

Kosten hoger dan begroot voornamelijk door hogere kosten energie 

( - € 3.600). 

 

  

Algemene kosten 9.600 
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere afschrijvingskosten computer en 

inventaris (€ 5.100), lagere accountskosten (€ 1.800), lagere kosten telefoon/internet          
(€ 1.400)en lagere kosten kantoorbenodigdheden/drukwerk (€ 1.700). 

 

  

 ---------- 
Per saldo bedraagt het verschil met de begroting  200 

 ====== 
 


