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Financiële jaarstukken 2020
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 2020 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 2020 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven

in euro’s
31-12-2020

ACTIVA
Vaste activa
Pand Houten
Overige materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Immateriële vaste activa

31-12-2019

1
34.717
-----------34.718
11.953
------------

1
47.658
-----------47.659
15.666
-----------46.671

Vlottende activa
Voorraad mondkapjes
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

7.961
9.868
54.655
1.150.726
------------

0
35.727
51.932
1.145.828
-----------1.223.210
-----------1.269.881
========

1

63.325

1.233.487
-----------1.296.812
========

BIJLAGE 4
6

Balans per 31 december 2020 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven

in euro’s

PASSIVA

31-12-2020
Verenigingskapitaal
Vrij besteedbaar verenigingskapitaal
Reserve algemene branchebelangen
Reserve voor diverse projecten

889.301
99.631
35.074
--------------

Bestemmingsreserves

Voorzieningen
Voorziening onderhoud/inrichting
Voorziening garantieverplichtingen

31-12-2019
888.732
99.631
55.074
--------------

134.705
-----------1.024.006
139.969
22.781
--------------

154.705
-----------1.043.437
132.074
22.781
--------------

162.750
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

23.045
60.080
------------

9.821
88.699
-----------83.125
-----------1.269.881
========

2

154.855

98.520
-----------1.296.812
========
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Staat van baten en lasten over 2020 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven.

in euro’s

Baten
Contributies inclusief filiaaltoeslag
NUVO-zalencentrum
NUVO-academie
NUVO-verzekeringsdienst
NUVO-optiekwijzer
Oculus advertenties incl. online
Oculus abonnementen/knipoogjes
Verhuur kantoorruimte
Renteopbrengst

Lasten
NUVO-zalencentrum
NUVO-academie
NUVO-optiekwijzer
Oculus
Beleidskosten
Ledencommunicatie
Bestuurskosten
Directie/personeel
Verenigingskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

(1)

Resultaat na bijzondere lasten
Deel kosten i.v.m. coronapandemie
t.l.v reserve voor diverse projecten

Begroting
2020

Werkelijk
2019

565.182
24.814
12.600
56.464
5.576
71.180
20.970
5.766
20
-----------762.572
…………

562.000
58.900
35.100
59.100
9.000
118.500
22.000
4.800
400
-----------869.800
…………

561.014
54.475
17.400
57.185
5.601
98.533
25.873
4.793
370
-----------825.244
…………

-16.742
-9.540
-7.164
-51.164
-45.788
-7.166
-35.760
-444.324
-6.981
-71.632
-54.580

-28.000
-23.500
-8.400
-63.300
-42.300
-15.400
-39.900
-494.400
-18.600
-73.400
-60.500

-25.780
-15.446
-7.094
-56.071
-54.114
-14.626
-39.430
-464.676
-14.611
-70.554
-55.821

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

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

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

-31.162
------------19.431

0
-----------2.100

0
-----------7.021

20.000
-----------569

0
-----------2.100

0
-----------7.021

=======

=======

=======

-750.841
…………
-----------11.731

Resultaat voor bijzondere lasten
Bijzondere lasten
Kosten i.v.m. coronapandemie

Werkelijk
2020

(1)

Resultaat (mutatie vrij besteedbaar
verenigingskapitaal)

3

-867.700
……………
-----------2.100

-818.223
…………
-----------7.021
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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 € 2.100 bedraagt het werkelijk overschot
€ 600 (verschil - € 1.500).
De relevante afwijkingen (in euro’s) lichten wij hieronder toe ( - = lager batig saldo) .
Contributies
De contributievaststelling geschiedt aan de hand van de omzetopgaven van de leden.

3.200

NUVO - zalencentrum(opbrengsten)
Opbrengst lager dan begroot. Door de coronapandemie is de zaalverhuur nagenoeg stil
komen te liggen

-34.100

NUVO-academie (opbrengsten)
Opbrengst lager dan begroot. Door de coronapandemie is het merendeel van de
cursussen geannuleerd.

-22.500

NUVO-verzekeringsdienst
Provisie-opbrengst lager dan begroot.

-2.600

NUVO-optiekwijzer (opbrengsten)
Advertentie-opbrengsten lagerr dan begroot door lager aantal verkochte advertenties
dan begroot.

-3.400

Oculus advertenties incl.online
Opbrengst lager dan begroot. Advertentiemarkt voor “gedrukte” advertenties staat
onder druk. Door coronapandemie zijn er zeven papieren Oculussen uitgegeven in
plaats van het normale aantal van acht. Oculus nummer drie is digitaal zonder
advertenties uitgegeven.
Oculus abonnementen/knipoogjes
Opbrengst lager dan begroot.

-47.300

-1.000

Verhuur kantoorruimte
Opbrengst hoger dan begroot.

1.000

Rente-opbrengst
Opbrengst lager dan begroot door lager rentepercentage dan begroot.
NUVO-zalencentrum (kosten)
Kosten lager dan begroot in verband met minder verhuur door coronapandemie.
Zie ook de lagere opbrengst
NUVO-academie (kosten)
Kosten lager dan begroot door lager aantal cursussen dan begroot door de
coronapandemie.
Zie ook de lagere opbrengst

-400
11.300

14.000

--------Transporteren

-81.800
4
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Transport
NUVO-optiekwijzer (kosten)
Productiekosten lager dan begroot voornamelijk door lagere oplage dan begroot.
Oculus (kosten)
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere druk-, verzend en opmaakkosten
(€ 7.800) doordat er één papieren Oculus minder is uitgegeven dan normaal. En door
lagere kosten auteurs/fotografie dan begroot ( € 3.100).
Beleidskosten
Kosten hoger dan begroot voornamelijk door hogere kosten ontwikkelen
kwaliteitsstandaarden (- € 7.600) en door lagere kosten internationale contacten
(ECOO) (€ 3.200).

-81.800
1.200
12.100

-3.500

Ledencommunicatie
Deze kosten waren lager dan begroot voornamelijk doordat er geen NUVO-meets zijn
gehouden i.v.m. coronapandemie (€ 7.200) en door lagere kosten van digitale media
( € 1.000).

8.200

Bestuurskosten
Kosten lager dan begroot door minder vergader-, reis- en verblijfkosten (€ 2.700) en
door minder overige bestuurskosten (€ 1.400).

4.100

Directie/personeel
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lager aantal fte’s (6,0) dan begroot (6,6).
Daardoor lagere salariskosten (€ 25.500, lagere premie sociale lasten (€ 7.200), lagere
pensioenpremie(€ 2.800)en lagere ziekteverzuimverzekeringspremie (€ 2.000). Tevens
lagere reiskosten door meer thuiswerken door coronapandemie (€ 6.200) en lagere
kosten directie (€ 5.000).

50.100

Verenigingskosten
Kosten lager dan begroot. Door coronapandemie minder aanwezigheid op beurzen en
minder ledenbezoek( € 4.500) en geen verkiezing Beste Optiekstudent (€ 1.600). Geen
kosten extern juridisch adviseur ( € 3.300).).

11.600

Huisvestingskosten
Kosten lager dan begroot. Door hogere kosten klein onderhoud (-€ 2.900) en lagere
kosten energie (€ 4.700).

1.800

Algemene kosten
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere afschrijvingskosten computer/
inventaris (€ 2.000), lagere portikosten (€ 1.400) en lagere overige diensten derden
(€ 2.700), lagere kantoor- en kopieerkosten (€ 1.000) en hogere computer- en
administratiekosten(-€ 1.400).

5.900

Bijzondere lasten
Betreft niet begrote kosten voor acties i.v.m. coronapandemie ad - € 31.200.
Van dit bedrag is € 20.000 t.l.v. bestemmingsreserve gebracht .

-11.200

----------1.500

Per saldo bedraagt het verschil met de begroting
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