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1/ Voorwoord.
Geachte mevrouw, mijnheer,
Voor u ligt het 5e jaarverslag van de Stichting Ambachtelijke Vechtdal
Brouwerij.
Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten en de financiële
verslaglegging over het kalenderjaar 2019.
De stichting is opgericht op 14 februari 2014, als een ANBI stichting
zonder winstoogmerk.
Het jaarverslag en de daarbij behorende financiële verslaglegging wordt
geschreven om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen binnen de Stichting.
De doelstelling van de Stichting is:
Het creëren van veilige en sociale werkplekken voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij als middel het brouwen, verwerken en
verkopen van speciaalbier wordt ingezet.
Hierbij is de productiviteit niet het belangrijkst, maar de persoonlijke
ontwikkeling, de positieve beleving van dagritme en structuur voorop.
Daarnaast wordt gedacht aan re-integratie van mensen welke door
persoonlijke omstandigheden en afstand tot de arbeidsmarkt hebben
opgelopen.
Het jaar 2019 stond in het teken van verdere groei, de verkopen van ons
bier zijn wederom fors gestegen, het gevolg hiervan is meer werk/uren
voor de doelgroep.
Het gevolg hiervan is meer werkplekken voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, wat volledig aansluit bij de doelstelling van de Stichting
We zijn dus uitermate tevreden over het jaar 2019.
Voor wat betreft de details omtrent de activiteiten, en de financiële situatie
van de Stichting nodig ik u van harte uit om het volledige jaarverslag door
te nemen.
Als voorzitter ben ik bijzonder trots op het behaalde resultaat van de
afgelopen jaren.
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Alle vrijwilligers en medewerkers werken er hard aan om de doelstelling
voor 2020 te gaan halen.
Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers en medewerkers die het mogelijk
maken om met Zorg Gebrouwen Bier te kunnen maken.
Onverminderd zetten wij ons als bestuur in om veilige en sociale
werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dalfsen, mei 2020
Ruud Rollema (voorzitter)

2/ Realiseren van werkplekken.
We spreken hier van dagdelen per week, hiermee bedoelen wij een
deelnemer die een ochtend of middag activiteiten ontplooit /
werkzaamheden verricht op de brouwerij.
Philadelphia.
Met de groei van de activiteiten in 2019 is ook de inzet van de deelnemers
van Philadelphia uitgebreid. Naast de reguliere werkzaamheden zoals
afvullen en etiketteren hebben de Philadelphia medewerkers kerstpakketten
en relatiegeschenken samengesteld en ingepakt. De activiteiten vonden
plaats op vrijdagen.
Verder is Philadelphia altijd aanwezig op de open dagen, zoals in mei,
tijdens de week van het bier, in september tijdens de open dag behorend bij
het Dalfsen Bierfestival.
De Brouwerij bood in 2019 voor ± 45 dagdelen per week werk aan de
deelnemers van Philadelphia.
De sfeer tijdens het werk blijft uitstekend, er wordt hard gewerkt maar ook
op tijd gepauzeerd en er is altijd tijd voor een kwinkslag en een grap.
Gemeente Dalfsen en andere instellingen.
Naast de medewerkers van Philadelphia hebben we in 2019 de
samenwerking met de Gemeente Dalfsen gecontinueerd. Verschillende
statushouders waren 10 dagdelen per week actief op de brouwerij. In geval
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van twee deelnemers heeft dat geleid tot uitstroom naar een betaalde
werkplek elders.
Tevens bieden wij gemiddeld 15 dagdelen per week werk aan deelnemers
die op basis van een re-integratie traject op de brouwerij werkzaamheden
verrichten. Al of niet via de gemeente Dalfsen.
In 2019 groeide het aantal dagdelen werkzaamheden per week voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot ca 80 waardoor ook
doorstroming naar de regulier arbeidsmarkt mogelijk is gemaakt.

3/ Operationeel Brouwerij.
Investeringen.
In 2019 is weer een aantal investeringen gedaan om de groei te kunnen
realiseren. Er zijn drie 750 liter vergistingstank extra geïnstalleerd
waardoor de maximale capaciteit van 3 per week brouwen en afvullen
bereikt is. Er is op de huidige locatie geen ruimte meer voor verdere
uitbreiding van gisttanks en daarmee van brouwcapaciteit.
Operationeel.
Er zijn in 2019 102 brouwsels gebrouwen met in totaal 575 hl bier,
waarvan 60 brouwsels (358 hl) op basis van VDB recepten; hiervan waren
16 batches (111 hl) private label bieren. Verder hebben we 42 batches
opdracht bier voor derden geproduceerd (217 hl).
Er heeft zich een kwaliteit probleem voorgedaan met een viertal bieren
door verontreiniging van de gist S. diastaticus. De oorzaak is inmiddels
gevonden en er zijn maatregelen getroffen. De ‘besmette’ bieren kunnen
wel worden gebruikt als zgn Badderbier (zie beneden).
De kwaliteit van de andere bieren is goed.
Grondstoffen / emballage.
De verkrijgbaarheid van de mout, hop en emballage (flessen en fusten) is
goed te noemen en heeft tot geen enkel probleem geleid.
Proeverijen.
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Ook in 2019 heeft de Vechtdal Brouwerij heeft diverse rondleidingen met
proeverijen verzorgd; waaronder besloten rondleidingen en proeverijen
voor 8- 15 personen of tijdens open dagen. Hiervoor moet voor elke
proeverij een aparte vergunning worden aangevraagd.
Badderbier.
in 2019 heeft de Vechtdal Brouwerij geparticipeerd in een PMPC aanvraag
door Oeverhorst. Een van de aspecten van deze PMPC aanvraag is dat aan
de gasten van wellness accommodatie Oeverhorst baden in bier wordt
aangeboden.
De Vechtdal Brouwerij heeft zich gecommitteerd om dit zgn Badderbier te
leveren. Dit bier komt niet uit de reguliere bierproductie maar hiervoor
worden reststoffen (bier) ingezet. De investering in de ontwikkeltijd van
het bier en een gisttank wordt hiermee gesubsidieerd.

4/ Personeel.
Personele aangelegenheden.
In 2019 heeft er in de brouwerij een uitbreiding van werkzaamheden plaats
gevonden. Hierdoor was het noodzakelijk om de bezetting met 0.5 fte te
verhogen.
• -Jan Petter is per 15-10-2019 voor 0.2 fte in dienst getreden bij de
brouwerij in de functie van assistent Bierbrouwer.
• Anke Exel is per 1-11-2019 vanuit de gemeente Dalfsen
gedetacheerd bij de Brouwerij voor 0.3 fte. Zij vervult de functie
van assistent en is tijdens haar werk verantwoordelijk voor het
afvulproces.
Zowel Jan als Anke waren voordien al regelmatig actief op de brouwerij.
Hierdoor was voor beiden slechts een kort inwerkperiode nodig.
Voor alle betrokkenen betekent dit een andere rol en positie. Deze zijn
beschreven in het functieprofiel, de arbeidsvoorwaarden en de
arbeidsovereenkomst. We zijn er van overtuigd dat we een goede stap
richting de toekomst hebben gezet en hebben een verder basis gelegd voor
professionalisering en stabiliteit.
Tevens zijn we ook gestart met het verder ontwikkelen van onze
personeelsleden en zijn de eerste opleidingen gevolgd. Stefan heeft de
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opleiding Interne Jobcoach bij het Combo opleidingsinstituut met goed
gevolg doorlopen. En een aantal vrijwilligers en bestuursleden heeft de
opleiding Sociale Hygiëne gevolgd. Voor 2020 is het plan om Jan en Anke
de Harrie training te laten volgen.
5/ Vrijwilligers.
Het bestuur van de (ANBI) stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij en
een gedeelte van de operationele activiteiten van de brouwerij draaien op
vrijwilligers. Naast het brouwerij management (3 personen, zie annex) en
leden van het stichtingsbestuur, zijn nog een drietal vrijwilligers regelmatig
actief op de brouwerij, proeflokaal en festiviteiten.
Deze vrijwilligers beleven er plezier aan om voor de brouwerij actief te
zijn. Voor deze activiteiten ontvangen de vrijwilligers sinds eind 2019 een
door het bestuur vastgesteld bedrag per activiteit. Een
vrijwilligersvergoeding die past binnen de fiscaal vastgestelde kaders.

6/ Commercieel.
De omzet is in 2019 met 30% gegroeid. Met gelijkblijvende prijzen is dit
puur gelegen in een stijging van het verkoop volume. Na een explosieve
groei in de eerste 3 jaren van de brouwerij ligt de groei over 2019 in lijn
met de uitbreiding van de capaciteit van de brouwerij. Deze groei is
gerealiseerd door de combinatie van merken onder eigen labels met de
verkoop van bier onder exclusief label van de klant zelf.
De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij heeft 10 bieren, die ieder onder een
eigen merk op de markt worden gebracht. Door het halsetiket en de
vormgeving van het label zijn de afzonderlijke merken goed herkenbaar als
onderdeel van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij. Acht van de bieren
worden het hele jaar door geleverd, terwijl er twee seizoensgebonden zijn
en slechts ofwel in de zomer, ofwel in de winter verkrijgbaar zijn. De 3
hardlopers van de merken van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij zijn:
Vechtdal Blond, Jan van Dalfsen en Dalfs Blauw. De namen zijn over de
gehele linie regiogebonden.
De verkopen van de eigen merken vinden hun weg via zowel de horeca
(restaurants en bars) als de detailhandel (slijterijen, supermarkten en
speciaalzaken). Het overgrote deel van de verkopen onder eigen merken
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vindt plaats in Dalfsen zelf en de plaatsen in de directe omgeving van de
brouwerij, zoals Ommen, Zwolle, Heino en Nieuwleusen.
In het geval dat specifiek in opdracht van de klant wordt gebrouwen, kan
dit zowel op basis van een receptuur van de klant zelf, of wel op basis van
een exclusief receptuur ontwikkeld door de brouwmeester van de
brouwerij.
Deze opbouw van de verkopen in een combinatie van eigen merken en
verkoop onder label van de klant zelf draagt bij aan de continuïteit van de
brouwerij.

7/ Media aandacht.
In 2019 stond de Vechtdal Brouwerij regelmatig in de publiciteit. Zowel
De Stentor, De Oprechte Dalfser Courant, De Dalfser Marskramer en RTVoost besteedden aandacht aan onze brouwerij. Rond het Hoonhorster
Jubileumbier ‘1770’ was er veel publiciteit in De Stentor en RTV Oost.
Met name het feit dat Jeroen Krabbe het etiket ontwierp van het speciale
biertje trok de aandacht. Op 23 mei 2019 was er een Open Dag in het kader
van de Week van het Nederlandse Bier. Deze dag werd goed bezocht. Op
14 september 2019 werd opnieuw een Open Dag georganiseerd in het
kader van Proef Dalfsen en werd deelgenomen aan het Dalfser Bierfestival.
Beide evenementen werden druk bezocht en waren succesvol.
Op 21 september werd de intentieverklaring met Natuurboerderij
Lindehoeve en Philadelphia getekend. Ook hier was veel belangstelling
van de media. Vermeld mag worden dat Dalfsennet regelmatig nieuws over
de Vechtdal Brouwerij plaatste. Door deelname aan streekmarkten,
braderieën, jaarfeesten en festivals werd promotie gemaakt voor de
heerlijke speciaalbieren. Neveneffect daarbij is dat er bier wordt verkocht
en het daarom ook commercieel succesvol is.

8/ Financieel.
Voor het uitgebreide financieel overzicht wordt verwezen naar de
verklaring van Flynth (zie Annex)
In 2019 is heeft een verdere uitbreiding van de capaciteit heeft plaats
gevonden door een combinatie van de ingebruikname van additionele
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vergistingstanks en een beperkte uitbreiding van het personeelsbestand.
2019 is tevens het eerste jaar waarin het eerst personeelslid, de
bedrijfsleider, het geheel jaar in dienst is en waarbij dus ook het gehele jaar
de daaraan verbonden kosten zijn opgenomen in de winstberekening. De
uitbreiding met 0,5 FTE heeft pas in november plaatsgevonden en heeft
dus nog nauwelijks effect op de kostenstructuur gehad. Deze personele
uitbreiding is met name bedoeld om in 2020 een verdere
capaciteitstoename te realiseren.
De brouwerij heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van EUR 189.713, wat
een groei betekent van 38% ten opzichte van 2018. Dit heeft geresulteerd
in een brutomarge van 54% en een nettowinst van EUR 8.440 (5%). Dit
ligt in lijn der verwachtingen voor een organisatie zonder winst oogmerk,
die is ingericht om zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te realiseren voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Op de balans zijn de subsidieverplichtingen verder afgebouwd met een
bedrag dat in lijn ligt met de afschrijvingen van de apparatuur die is
aangeschaft met behulp van de sociale fondsen bij de opstart van de
brouwerij. Voor de dagelijkse operationele gang van zaken maakt de
brouwerij geen gebruik van sociale fondsen.

9/ Nieuwe locatie.
In 2019 zijn grote vorderingen gemaakt naar de zoektocht naar een nieuwe
lokatie. In samenwerking met Stichting Natuurboerderij Lindehoeve en
Stichting Philadelphia is in september een intentieverklaring getekend om
het terrein van de natuurboerderij gezamenlijk te ontwikkelen. De
Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij neemt hier een prominent plaats in. De
eerste schetsen zijn gemaakt. De gemeente Dalfsen is ook enthousiast over
dit initiatief en noemt het ‘Poort van Noord’. Dit project moet de
noordelijke entree van Dalfsen gaan vormen.Er zijn evenwel nog grote
uitdagingen zoals het overeenstemmen met alle partijen op details , de
vergunningsaanvragen en en vooral de Financiering.Een brainstorm sessie
met diverse mensen uit de gemeenschap werd gehouden waarbij goede
ideeën werden opgebracht. Daarnaast hebben velen actieve medewerking
toegezegd. Dit project zal enige jaren in beslag nemen. We hebben er alle
vertrouwen dat we dit tot een goed einde brengen.
Tot die tijd is het zaak dat we op de huidige locatie op de molendijk
kunnen blijven. De huurovereenkomst is in elk geval verlengd tot
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december 2021. De gemeente Dalfsen heeft nog geen definitieve
bestemming bepaald voor de huidige locatie. Het ligt in de verwachting dat
we nog wel enige jaren kunnen blijven. Belangrijk is wel dat de timing
dermate is dat we niet tussentijds naar een tijdelijke locatie moeten.
10/ Vooruitzicht 2020.
Het jaar 2020 zou het jaar worden van de verdere groei en het jaar van het
verder uitwerken van de realisatie van de nieuwe lokatie op Lindehoeve.
Voor het laatste is zoals boven beschreven nauw overleg nodig diverse
partijen. zoals met de gemeente Dalfsen, die onze Stichting van harte
ondersteunt, Lindehoeve en diverse particulieren die onze stichting
eveneens een welwillend hart toedragen en bereidheid hebben getoond
actief mee te werken.
Voor aanvang van de Corona crisis was de verwachting dat in 2020 een
verdere stijging zou worden gerealiseerd van zowel omzet als
winstgevendheid. Echter, ten tijde van schrijven van dit jaarverslag is het
reeds eind mei en is de omzet aan de horeca tijdelijk stil gevallen en heeft
productie een aantal weken stil gelegen, met een capaciteitsverlies en
omzetderving tot gevolg in de zomermaanden van 2020.
Door de financieel gezonde positie van de brouwerij, in combinatie met de
genomen maatregelen in 2020, is de verwachting gerechtvaardigd dat de
brouwerij de corona crisis goed door zal komen en 2021 met een goede
uitgangspositie kan beginnen.
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ANNEX 1
Algemene gegevens:
KvK: 60012455

BTW: NL 853731214B01

RSIN: 853731214

ANBI: 8537.31.214

AGP: NL00740013246

rekening Regiobank NL95 RBRB 09008198

Adres

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Molendijk 11
7721AB Dalfsen

Stichtingsbestuur en Brouwerij Management

Stichtingsbestuur per 31 december 2018
Naam

Functie / taak

Naam

Functie/ taak

Ruud Rollema

Voorzitter

Jos Verlaak

Secretaris

Stefan Diderich

Penningmeester

Gerry Jetten

Bestuurder/ personeel

Wim Holsappel

Bestuurder/
communicatie

Dagelijks bestuur brouwerij
Naam

Taak

Naam

Taak

Stefan Maats

Bedrijfsleider, Brouwer/
zorgbegleider/ verkoop

Jos Verlaak

Brouwer / inkoop /
operationele
administratie

Stefan Diderich

Penningmeester/
Financiële
administratie

Frans Lenferink

Verkoop / Marketing
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ANNEX 2 Financieel Jaarverslag Flynth
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Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Molendijk 11
7721 AB DALFSEN

Financieel verslag over het boekjaar 2019
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Aan het bestuur van
Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Molendijk 11
7721 AB Dalfsen

Bezoekadressen
Goldkampstraat 33-a, Dalfsen
Meeuwenlaan 8, Zwolle
Postbus 432
8000 AK Zwolle
telefoon 088 236 96 00
e-mail zwolle@flynth.nl

Kenmerk

Behandeld door

Datum

878346500

H-J (Henk-Jan) Nijmeijer

22 april 2020

Onderwerp

Financieel verslag over het boekjaar 2019

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2019 bestaande uit het accountantsrapport en de
jaarstukken.
Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële
positie en de fiscale positie.
De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening
en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het
accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.
De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van 166.478 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen
van 8.440, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij te Dalfsen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019.
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 Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ambachtelijke
Vechtdal Brouwerij. 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
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Benadrukking van onzekerheid (Covid-19)
Het Covid-19 virus heeft ook invloed op Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij. Op pagina 7 van de
toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het Covid-19 virus op Stichting
Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft
u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u overweegt nog te nemen,
waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te
maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds (grote) onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling
en gevolgen van het COVID-19 virus blijven bestaan. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze
situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de
continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet weg dat onzekerheden blijven bestaan.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij steeds
graag bereid.
Het accountantsrapport, inclusief de samenstelverklaring die betrekking heeft op de in dit financieel verslag
opgenomen jaarrekening, is digitaal ondertekend. De naam en digitale handtekening van de accountant zijn
opgenomen aan het einde van de jaarrekening.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

A.W.H. Nijhof AA
Accountant
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Ontleend aan de jaarrekening

[jaarrekening]

Jaarrekening

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Activa
31 december 2019

31 december 2018

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

88.696

98.706

24.262

31.080

14.574

8.852

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Liquide middelen
Kas
Rekening-courant bank

834
38.112

-4-

250
29.993
38.946

30.243

166.478

168.881

Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 22-04-2020

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Passiva
31 december 2019

Stichtingskapitaal

31 december 2018

61.618

53.178

Langlopende schulden
Onderhandse leningen
Subsidieverplichtingen

2.000
88.558

4.000
102.910
90.558

106.910

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

2.633

1.859

8.644
1.505
1.520

5.548
1.386
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14.302

8.793

166.478

168.881

Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 22-04-2020

Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Winst-en-verliesrekening over 2019
2019

2018

Netto-omzet

189.713

137.067

Kostprijs van de omzet

103.577

59.439

Schenkingen

86.136
16.352

77.628
17.661

Brutomarge

102.488

95.289

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten machines, installaties en inventaris
Kosten vervoermiddelen
Kantoor- en administratiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

35.533
14.701
3.253
18.844
3.286
3.514
4.107
10.607

Som der bedrijfslasten

19.265
16.969
5.290
14.717
735
535
1.800
3.120
5.719
93.845

68.150

8.643

27.139

-203

-148

Belastingen resultaat

8.440
-

26.991
-

Resultaat na belastingen

8.440

26.991

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat voor belastingen
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Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Dalfsen

Toelichting op de jaarrekening
Gevolgen uitbraak COVID-19 virus
Na balansdatum is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande maatregelen
getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote gevolgen
voor de samenleving en de economie.
Door de lock-down is de horeca-omzet weggevallen en is de overige omzet niet gestegen, dit kan een
drukkend effect op de omzet hebben maar vanwege de lage vaste lasten verwacht Stichting Ambachtelijke
Vechtdal Brouwerij toch een positief resultaat te kunnen realiseren. De onderneming heeft ruim voldoende
liquide middelen om haar verplichtingen te voldoen. Daarnaast is er sprake van nagenoeg geen overige
financieringslasten.

Geldeenheid
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in deze jaarrekening weergegeven in euro's.

Grootte van de onderneming en toepasselijk jaarrekeningregime
Op grond van de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting
Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij worden aangemerkt als een micro-rechtspersoon. Micro-rechtspersonen
mogen op grond van artikel 395a van het Burgerlijk Wetboek gebruik maken van een aantal vrijstellingen met
betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is gebruik gemaakt.
Als gevolg daarvan bestaat deze beperkte jaarrekening slechts uit een balans en winst- en verliesrekening.
De toelichtingen op de balans en de winst- en verliesrekening ontbreken in beginsel, tenzij van enkele
specifieke wettelijk vereiste toelichtingen van toepassing zijn. In dat geval is c.q. zijn deze toelichtingen hierna
vermeld. Ook de overige gegevens zijn niet in deze jaarrekening opgenomen.

Ondertekening van de jaarrekening
Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur op de hierna vermelde datum.

Dalfsen, .... - .... - 2020

Uw financieel verslag is digitaal ondertekend en aan u verstuurd. In verband met de afronding van het proces
ontvangen wij graag uw bevestiging dat u het financieel verslag heeft ontvangen. Uw digitale bevestiging die
wij nu van u vragen heeft dan ook geen betrekking op de gezamenlijke goedkeuring van de bij de
onderneming betrokken ondernemers en/of bestuurders.
U geeft de gevraagde bevestiging door het financieel verslag te accorderen in MijnFlynth.
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