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Balans per 31 december 2019 

Activa 

(na resultaatbestemming) 31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Vlottende activa 
    

Vorderingen 126.758 120.638 
Liquide middelen 133.504 521  

260.262 121.159 

Totaal 260.262 121.159 

Passiva 

(na resultaatbestemming) 31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Eigen vermogen 
    

Overige reserves 12.357 -36.331  

12.357 -36.331 

Langlopende schulden 41.706 - 
Kortlopende schulden 206.199 157.490 

Totaal 260.262 121.159 
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Winst- en verliesrekening over 2019 

  2019 2018 

  € € 

Netto-omzet 548.534 665.982 
Inkoopwaarde van de omzet - -6.032 

Brutomarge 548.534 659.950 

Overige bedrijfskosten 536.003 695.578 

Som der kosten 536.003 695.578 

Bedrijfsresultaat 12.531 -35.628 

Financiële baten en lasten -174 -703 

Resultaat voor belastingen 12.357 -36.331 

Resultaat na belastingen 12.357 -36.331 
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Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon Coöperatie Emoves U.A. 
Rechtsvorm Cooperatie 
Zetel rechtspersoon Eindhoven 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 66949394 
Basisgrondslagen Commercieel 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Coöperatie Emoves U.A., gevestigd te Eindhoven bestaan voornamelijk uit 
door samenwerking de ontwikkeling en professionalisering van het urban veld te bevorderen. 
het bedenken, ontwikkelen en exploiteren van een ontwikkel- en presentatieplatform ten 
behoeve van de urban culture en sports. Het organiseren van evenementen, festivals en andere 
bijeenkomsten. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Eindhoven. 

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van Coöperatie Emoves U.A. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven 
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
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. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 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. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Langlopende schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor bepaling resultaat 

Netto-omzet 
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.  
  
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de 
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding 
tot de in totaal te verrichten diensten. 

Brutomarge 
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de inkoopwaarde van de verkochte goederen en de 
overige bedrijfsopbrengsten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en 
diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 
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Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  

Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de 
winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve 
belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie 
daarvan waarschijnlijk is. 
 




