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KIMO Nederland en België
De heer drs. M. Mannaart
StaUonspleln 48b
1948 LC BA/ERWI]K

Heemskerk, 28 februari 2021
Bebeft: Rapport 2020

Geacht bestuur,

Hlermede brengen wl u vers{ag uit van onze werkzaamheden ombent het rappoÊ 2020 van uw vercnlglng.

De balam per 31 deember 2020, de staat van baten en lasten tot en met 31 december 2020 en de
todldtUng, welke tezamen het rapport 2020 wrmen, alsmede de overlge gegevens djn in dit rapport
opgênomên.

1.1 Ofrrachtbevetiging

Opdncht
WJ hebben de ln dlt rapport opgenornen dfers tot en Ín€t 31 deember 2020 van KIMO Nedeland en
Bêlgië te Velsen sarnengestdd. Het rapport ls opgesteld op basis van de door het bestuur van de
verenlglng verstrekte gege\rens. Teveru hebben wÍJ het In dlt npport berekende eploltaUeresultaat
\rerblÍzonderd in een tweetal anno<s van een staat van baten en la$en 2020 orer zorrrrel lret sbucturele -,
als het proJecbnaUge ded wn KIMO.

Wedcaamhcden
De werlczaamheden die wij ln het kader wn onze opdradrt hebben ultgorcerd besfionden ln lpofdzaak ult
het vezamelen, het venrerken, het rubderen en het samenrratten van finandde gegevens. Daarnaast
hetÈen wU de aanwardbaarteld van de blj het sanrenstellen ran het rappoÊ toegepaste grorrdslagen op
basls wn de door de verenlglng \rerslrêkfre gege/erui geëvalueerd.

Bevestlglng
Op basis tnn de ons vershekte geger/ens hêbben w[ de Jaanekening samengesteld onder toepassing van ln
Nederland algBmeen aanvaarde grondslagpn voor flnandële verslaggevlng.
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KIMONffiandS &lglë

1,2 Algcmecn

Oprldrdng
BliJkens de aKe d.d. 16 september 1999 werd de vereniging KIMO Nederland en Belglë per genoemde
datum opgerlcht.
De verenlglng ls Ingeschrerren bU de Kamer van Koophandel onder dosslernumrner 34120705.

Doeletelllng
De doelsblllng van KIMO Nederland en Bdglë wordt ln arilkel 2 van de statuten als volgt omsdrreven:
1. De verenlging heeft ten doel:

het sdroonrnaken ran de bestaande veronbelnlglngen In de NoordeliJke zeën en kustwateren,
het voorkomen van toekomsËge vervulllngen en het werken aan lret behoud van zeeën om deze
ln een goede ondlUe achter te laten voor het welzfin Én toekomsUge genera$es.

2. De verenlglng tsadrt haar dod langs wetUge weg te berclken door het lldmaaBdrap van de
Internatlonale Mllieu-OrganisaUe van Lokale &erheden Kommurmres Internatonale
Mllporganlsaslon (KIMO) en door:

a. het ulhllsselen van lnformate over ontwikkellngen op milleugebled met betrekklng tot de
Noordelfike zeeën en kustwateren en het vmrkomen rnn veronbelnlging van deze zeeën en
kusbvateren;

b. het ultwlssehn van lnformafe (ryeÍ sdponmaakopenUes op de noordel$a zeeën;
c. een vooÍbeeldfunctie veruullen en lnitia$errcn ondercteunen ter verbeterlng van het zeemllleu;
d. lÍMoed ultoefenen biJ de natonale regaingen, de Europese Commlssie en andere lnstdllngen opdat

deze akHe ondememen ten aanÍen van verbeterirg \Ían het milieu ln en rond de noordelfke zeeën;
e. het ondersteunen en organlseren van dernonsffatleve mllleupoJecten, één en arder zowd ln

naUonaal verband als ter voorbercldlng of ultvoerlng van de InbrnaHonale afspraken.

B€stuur
De voordtter, rspecilevdUk vlcevoordtter wn het besfuur dJn:
- De trcer S.Y. DlnJens (voozitter)
- De heerJ.C. Knape (vle-voonltter)
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KIMOlVdetunden tulgtë

1.3 Resultaahrerydijking

Ter analyse van het resultaat van de silctrtlng verstrek'ken w[ u de ondershande opstelllng, welke is
gebaSeerd op de $aat van baten en lasten.

2020
Vo olo€€

Baten
Actvlteltenlasten
Bruto erploltaUercsultaat

ABchrfvlngen imrnateriëtle vaste actlva
Aftchruvlngen materlële raaste ac0rra
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Behenslaiten

ErqlolhUcrcultaat

Rentebaten en smrtgelfke opbrengsten
Rentdasten en soortgdljke kosten
Som derllnandële baten en hsten

BiJzondere baten
Som der blpondere baten en lastrn

Resultaat

+92.480 100,0%
85'50ó
14,5%

440.914
326.130

100,0%
74,0olo

71,234

989
395

15.399
ï.942

45.953

O,z%o

0rlvo
Srlolo
O,4qh

9,3Vo

26,4o/o

0'}oto
0r1oó

8,7Vo

0,{o[o
11,0%

tt4.7w

1.394
395

38.406
1.852

4e,497
90.654&.678 13,toh 20,sa/o

6.556

-360
0,096

-0,196

LAoto 24.130 5,5%

10
4+

10 0'0Eo
0,096

-350

26.770

-O,to/o

sA%

-34 0r0%

0.0%
26.770 SAoh 0r0%

32.976 6,7Vo 24.9% 5.5%
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KIMO IMaMs Belglë

1.3 RsultaaWerydijking

Het ruulhat 2020 ls ten opáóte van 2019 gpstegen met € 8.880. De onhrulld<ellng wn het rêsultaat 2020
ten opdchte van 2019 kan als volgttworden weergegeven:

€€
Het rcrultaat Ir gun$g bdnvloed door:
9tíJgirg tan:
Baten
BiJzondere baten

Dallng uan:
Afsórlfilngen lmmaterlële wste acdva

Verloopkosten
Algemern ko$en

l{eÈ rusulbrt le ongunsHg beil'nvlocd door:
StíEing wn:
Àcfrvltdtenlasten
Kantoorkosten
Rentdasten en soortgeluke kosten

SUJglng resultaat

51.566
26.770

405
23.007

2.65/t

95.116
g)

315

104.402

95.522
8.88{t

-6-
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KIl,lO Ndedanden klgië

1.3 ResultaaWeryelijklng

Ter analyse van het resultaat ran de verenlglng ten opáchte van de begroting vershekken w[ u de
onderstaande opstelling, welke ls góaseed op de sbat rran baten en lasten.

2020 2020
€ Vo € oh

Baten
Actvlteltenlasten
Bruto erploltadercsultaat

AÊchrflvlngen lmmaterlële vaste actrra
AfuchrUvlngen materlële va$e acfiva
Verkooplasten
Kantoorlasten
Algemoe lasten
Beheerslashn

E<ploltatlerecultaat

Rentebaten en sooÊgelfke baten
Rentdasten en soortgelljke lasten
Som derllnandële baten sn lasten

Bflzondere babn
Som derbfizondere baten en lasten

Resultaat

492.,180

42t.zffi
100,0%
85.5%

.107.450

3&3.000
92,4%
86,996

71.2?4

989
395

15.399
t.942

45.953

L4,i%o 24.4s0 515%

0,2vo
OrLo/o

3,1q6
0,4oh
9,3o/o

5.500
4.500

.18.000

0,0%
o,oo/o

lr3o/o
1p%

t0,9%
ffi.678 13,19o 58.000 t3,2Vo

6.5s6

-3@

lAah -33.550 -7,7alo

t0 0,Ooh
{,19o

0r0%
0,0vo

-350

26.770

{t,14ó

5,40;io

0r0%

0,0oó
26,770 SAolo or0oÁ

32.976 6,7Vo -33.550 -7.7%:#
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Klt4ON&ríand en Eelglë

1.3 ResultaatvergeliJking

l-let resultaat 2020 ls ten opdchte van de begroUng gestegen met € 66.526. De ontwlkkellng van het
resultaat 2020 ten opddte rnn de begrofing kan als volgrt worden weergegeven:

Het reultaat ls gunsdg belnvloed doon
StíJgtilp wn:
Baten
Rentebaten en soortgelflke opbrengsten
Bijzondere baten

DalirE uan:
Kantoorlasten
Algemene lasten

llet resultaat ls onguncffg beïnvloed door:
StíjrJing van:
AcËvlteltenlasten
AftórUvlngen lmmaterlële vaste acfiva
Afscfi r[vlngên materlêe vaste acU\rd

Verkooplasten
Rentelasten en soortgelflke lasten

StiJglng resultaat

€€

10

8s.030

26.770

2.558
2.047

38.246
98Í)
395

9.899
360

116.415

49.889
66.526

-8-
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KIMO IWedaM en Belglë te SeveulJk

1.4 Financiële positie

Ter analyse rnn de flnanclële poslUe van de sËdtHng rreÍsbekkên wij u de ondentaande opstdling, welke ls
gpbaseerd op de gegevens ult de balans.

3t december 2020 31 deember 2019
€ e

Op korta teÍmfn barchllóaar:

€€

Vorderlngen
lJqulde mlddelen
Uquldltdtssaldo

Af: kordopende sdrulden
Werkkapltaal

vutgplegd op hnge termfin:

Immaterlële vaste acdva
MaterlÊde vasb acdva

Geílnancletd md op lange temlln
bercftikbare mlddclqn

246.892
27ttgt

108.617
270.990

518.083

143.197

379.607

39.081

t75

374.886

u5

989
570

340.526

1.559

375.06r 342.085

Dsellnanderlng vond plaatr met:

Elgen vermogen 342.085
342.08s

Blflkens deze opstelllng is het werkkapitaal per 31 decernber 2020 ten opddrb van 31 december 2019
gestegpn met€ 34.360.

WJ vertrouwen hiermee aan uw opdra$t te hóben voldaan. Tot het gevên van nadere toelichfng ziJn wf
gaame bereld.

Hoogadrtend,
Totalin Support

::E

375.061
375.061

mr. LJ. Wisker
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2.1 Balans per 3l deoember 2020
(Na resultaatbesternmlng)

3l december 2020 31 december 2019

ACTN'À

Vasts acllva

Immaffiëlew,ste a(dn
Concessies, vergunnlngen en
intdleduele eigendommen

tilatfflële uasb actiua
lrwentarls

Ulottende.cdvr

VsMrWt
Handelsdeblteuren
Overlopende acËva

LlguldemiMen

ïotml actvazfde

BeverwlJk,

KIMO Nederland en België

175

159.892
87.000

175

246.892

27t.Lgt

518.258

-E:

De

€

r08.617

270.990

381.166

€ € €

989
989

57It
570

19.992
88.62s
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2.1 Balans per 31 deember 2020
(Na rcsulbatbstemmlng)

31 december 2020 31 december 2019
PASSIVA

VrfJ besMbar tHrnWEn
Bestemmlngsreserues
ConHnulteltrreserve

Kortopende cchulden
l'hnddscrediteuren
&erlopende paslva

ïotral paeclvrdlde

Be\rervrul<'

KIMO Nededand en Eelglë

€

50.000
325.061

€

375.061

L13.197

518.258

De heerJ.C.

€

29.632
312.453

€

7.9t4
135.283

22.s23
16.s58

342.08s

39.081

381.166EG'
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2.2 Staatvan baten en lasten over 2O2O

Baten contrifules
Subsldlebaten projechn
Orerlge baten
Baten

Inkoopwaarde proJecten

Overlge lasten
Actvlteltenlasten

Bruto exploltadmsultaat

AfsdriJvlngen lmmatedële raste activa
AfsórlJvlngen ntaterlële vaste acUva

Verkooplasten
Kantoorlasten
Algemene lasten
Behcsrla3hn

ExploltaUererultaat

Rentebaten en sooÊgelflke opbrengsten
Rentelasten en soortgdiJke kosten
Som derlïnanclUe baten en lashr

Bljzonderc baten
Som dcr bffzonderc bsten en hsten
Recultaat

Resulbat

Bestêmming resultaat:
Bestemmlngsneserye Fishlng For titbr
ConUnulblbreserve

E I rorAl rN suPPoRr

KIMO lWsland an België te tuveflfJk

2020 Begroting
2020

2019

€ € €

11,t.593
311.861
66.026

122.000
228.450
57.000

r07.398
260.477
73.039

492.,180 407.450 t4

420.169
\0n

373.000
10.000

3r9379
6.75L

4Zt.Z46 383.000 326.130

71.234 24.450 1t4.784

r394
395

989
395

15.39!'
t.El2

4s.953

5.500
4.s00

48.000

38..106

1.852
48.607

64.678 58.000 90.654

6.556 24.130

€60
-350 -v

26.770
26.n0
32.976 -33.550 24.096

32.976 -33.550 24.096

20.368

10 r0
44

12.608ffi

-E

24.096
24.096

-fi-
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KIt"lONdertanden klglë te kverulJk

2.2 Staatvan baten en lasten over 2O2O

Beverw[k,
KIMO Nederland en Bdgië

DÊ

2020

De heer

Begroung
2020

2019

€€ €

-14-
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KIMO ltleMand n Bdglè te &wwlJk

2.3 ToelicfrUng op de jaarrekening

ATGEI,IEIIE TOEUCHIIilC

VecHgingsadrs, rnclrtrvorm €n lnsdrrffnummor handebreglster
KIMO Nederland en BelgiQ stahrtalr geves0gd te Velsen ls lngesdrreven Hj de lGmer van Koophandel
onder dossiemummer 34120705.

AIGEIIIEI{E GRO]IDSLÀGEN

Algemeen
De Jaanekenlng ls opgesteld ln overeenstemmlng met ln Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
finandële verclaggwing, medê op basls van de RidrUiJn vmr de Jaaruerslaggeving 640 OryanlsaUes zonder
wlnsBtnerren',
Actva en passiva woden ln het algemeen gewaardeerd tegen de verkrflglngs- of vennardlglngsprfls of de
actreh waarde. Indlen geen spedfleke waarderlngsgrondslag ls vermeld vlndt waardering plaats tegen de
verkrfigingsprfls.

VeryêlltHng met vooryraand faar
De gehanteede grondslagen van waarderlng en van resultaatbepaling dJn orpeyvfzlgd gebleven ten
opzldtte rnn het tloorgaande Jaar, met ulEonderlng van de toqppaste stelselwijzlglngen zoals opgenomen
ln de desbetreffende paragnfen.

Bfizondercposten
Bfzondere posten zfln baten of lasten dle voorilloelen ult geboltenlssen of transac0es dle behoren tot het
resulhat uit de normalg niet-incidentde beddJfsadivitêlten, maar die omwllle van de vergeliJkbaarheld
apaÉ toqelidtt worden op grond van de aard, omvang of het lnddentele lonkter nan de post.

-t5-
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KIlvlO Ndeiland*t &lgiëte tuwwíJk

2.3 Toelichting op deJaarrekenlng

GROilD$.AGEÍ{ VOOR WAARDERII{G VAT{ ACTN'A EÍ{ PASSIVA

t{aterlële Yaste actua
Overlge materiële va*e actlva worden gewaardeerd tegen verkrltslngs- of veruaardlglngsprls lnduslef
direct toerekenbare kosten, onder af,rek mn lineaire afschrfvlngen gedurende de veruaóte toekomstlge
gebrulkduur en biJzondere waardevermlnderlngen.

Vorderlngen
Vorderingen worden b[ eerste vemerklng gewaardeerd tegen de rcële waarde van de kgenprestaUe,
lnduslef de tsansacfiekoden lndien materled. Vorderingen worden na eeÉte verwerklng gewaardeerd
tegen de geamortseerde kospr[s. Voo?zlênlngen uregêns onlnbaarheld worden ln minderlng gebraót op
de boekwaarde rnn de vordedng.

LlquHe mlddelen
Uquide mlddelen bstaan ult kas, banktegoeden en deposlto's met een loopUjd korter dan tnoalf maanden.
Rekenlng-ourantrdtulden bU banken zfln opgenomen onder schulden aan krcdleUnstelllngen onder
koËopende sdrulden. Uqulde mlddelen worden gewaardead tegen nomlnale waarde.

Eigen vcrnrogen
WtJbeMMrvumqen
Het vdj besteedbaar vermogen ls dat gedeelte van het dgen vermogen waarov€r de daartoe baroegde
organen zonder belemmerlng door wettelfke of stafuhlre bepalingen kunnen besóiliken voor het dod
waaruqrr de verenlglng ls opgerldrl

Kordopende echuHen
Kordoperde sdrulden worden bU de eercte venruerklng gewaardeerd tegen reële waarde. Kordopende
sóulden worden na eerste rrerwerking gewaardeerd tegen geamoffseerde koaprfls, zUnde het ontvangen
bedng rekenlng houdend met aglo of dlsaglo en onder afuek rran bansadiekosbn. Dlt ls meestal de
nomlnale waarde.

-16-
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KIMO I'tdeilad en &lglë te &tswiik

2.3 Toelidrting op de jaarrekening

GRONDSI.AGEN VOOR BEPATIÍ{G YAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het wnchll hssen de opbrupstwaarde van de geleverde presbËes en de
kosten en anderc lasten over het Jaar. De opbrengsten op transactes worden verantrroord ln fret Jaar
waadn dJ zfln gereallseerd.

Opbrcngstvera ntwoordlng
Verletwt van dlen#en
Verantwoordlng van opbrengsten ult de levering van dlensten gesdledt naar rato rran de gelorerde
prcstades, gebaseerd op de venióte dlensten tot aan de balansdatum ln rrertroudlng tot de ln totaal te
venichten dlensten.

Kosten
De kosten worden bepaald op hlstorlsche basls en toegerekend aan het verslaglaar waarop dJ betsekking
hebben.

AÍsdrrijvlngen op lmmatulëh rn materlële vacta ac{va
Immaterlële vaste acffva indusief goodwlll en materiële vaste acHva worden vanaf het moment dat het
adef besdlkbaar ls voor het beoogde gebrulk afgesdrreven over de gedratte ecorrcmlsdre levensduur /
verwachte toekomsfige gebrulksduur van het actef. Over teneirren en wstgoedbelegglngen wordt nlet
afuesdrraren.
BoekwlnsÈen en -verllezen ult de lnddentele verkoop van materlële vaste actva zijn begrepen onder de
aFórfiMngen.

Bflmndqe pocten
B[zondere posften zfn baten of la$en dle voorMoeien ult gebeurtenlssen of tnnsacfres die behoren tot de
nonnale, nlet-lnddentele bedÉfsultoefenlng, maar die omwllle rnn de analyse en vergellkbaarheld apart
toegelidrt worden op grond wn de aard, omvang of het Inddentele karakter van <le post

OYêÍhdd$ubcldier
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord ln de staat van baten lasten in het faar waarln de
gesuboldleerde kcten ziJn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidteerd

e<plolbdetekort zló heeft roorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschfinl[k ls dat deze
worden ontvangen.
Subsldles met bebekklng tot invsbringen ln materlële vasb actva worden ln mlnderlng gebnót op het
desb*effende acUef en als onderdeel wn de afsctrrUvlngen verwerK ln de yyinst- en veliesrekenlng.

Flnandële baten en lasbn
Ranteág,tst en rcn@laslen
Rentebakn en rentdasten worden Uldsevenredlg wrwerK, rekening hor.rdend met de effiecUeve renterroet
van de desbetreffende acdrra en passlva. B[ de venrverldng van de rentelasten wordt rekenlng gehouden
met de verantwoode tansacUekosten op de ontvangen lenlngen.

-Í/-



2.4 Toelldrtlng op de balans

ACTN'A

VASTEACTN'A

ImmaHi$s vartê acilva
Het verloop lnn de lmmaterlële vaste adlva wordt als volgt weergegeven:

Corressles,
vergunnlngen

en
lntdectude

elgendommen
€

E I rorAL rN suPPoRr

KIMONeManden &lgië

j_

Totaa! 2020 Totaal 2019

€ €

6.970
-7.959

6.970
-7.959

6.970
-7.375

Aanschafrvaarde

Cumulatleve afschrfivingen
Boeknaatde per l Januail

Afschrfvlngen
MutaËes 2020

Aansdnfilaaarde
CumulaUare afschrifi ngen

Boeloraar& per 31 december

-989 -989 405

98Í) 989 1.394
989: 989 1.394

6.970
6.970

6.970
6.970

6.974
-5.981

989

Voor een gedetailleerd ovezidtt van de lmmaterlële vaste activa verufiza wij u naar de biJlagen.

AfrdrrfvingspeÍcentages:
Conmsles, vergunningen en lntellectuele eigendommen 20 0h

- t8-



2.4 Toelichting op de balans

MaterlHe vaste acffva
Het verloop tnn de materlële vaste actlva wordt als volgÈ weergegwen:

Inrrentaris
€

E I rorAL rN suPPoRr

KIVION#ilarden Eelglë

Totaal 2020 Totaal 2019
€ €

Lg:n
-2.t92

r.972
'2.r92

t.972
-t.797

Aansóafuvaarde
CumulaUeve afschrfvlngen
Boekwaarde per 1 Januarl

Afsdrrflvlngen
Mutatles 2020

Aanschafwaarde
Cu mulatlerre afs$rfvl ngen

Boeknaarde per 31 december

-220 -220 L75
=rc

395395 395
395 395 395

t.972
-1,797

t,972
-L.797

1,972
-1.402

t75 t7s 570

Voor een gedetallleerd ovezldlt van de materiële vaste acdva verwfizen wiJ u naar de bllagen.

Afschrijvin gspercenb ges :

Inventaris 20 Vo
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2í Toelidtting op de balans

VI"OTTENDE ACTN'A

Vorderlngen

llandelcdeblteurcn
DeHteuren

Een voordenlng wor onlnbare deblburen wordt nlet noodzakdfk geacht.

Ovcrlopcdeacdva
Nog te ontvangÊn rente boekJaar
Nog niet gefacfureerde bedragen FFI
Nog nlet gefactureede bedragen RWS

Uqulde mlddebn
Rabobank NL46 RABO 0388 0225 07
Rabobank NL34 RABO 1010 s321 s4
lGs
Kruisposten

E I rorAr rN suPPoRr

KIMO NMad an &lgÍë

31-12-2020 31-12-2019
€ €

159.892 19.992

-E4EËËË:Ëa
2.37s

33.750

.. 87.000
87.000

52.500
88.625

12.s06
r98.425

,,:

27t.tgL

t47.295
123.415

zffi
z0

270.990trc==

-n-



2.4 Toelichting op de balans

PASSryA

EIGEÍ{ VERÍIIOGEN

Vff hste€dbaarvurnogcn

Bestemmlngsnosotros
Besternmingsreserve Hshlng For llthr

Btanmlng*wve Eshlng tur Utter
Stand per I Januari
Bestemming reulbat boeldaar
Stand per 3l deember

E I rorAl rN suPPoRr

KIMO Nffiand en Hgtë

31-12-2020 31-12-2019
€ €

50.000 29.632

2020 2019
€ €

29,632 29.632
20.368
Í).000

lG3 29.632

De beperKe dodsblllng heefr betekklrp op het proJect Fshing For Lltter. De reden van deze beperking ls
gplegen ln de ovenrueglngen rnn de verenlging om lïnandeel btJ te dragen aan het projêct" Op 10 Junl 2020
heeft het AB besloten om van het resultaat 2020 een bedrag van € 20.368 te bestemmen voor Fshing For
Litbr, zodat de totale bestemmingsreserue per 3l deember 2020 € 50.000 bedràagt.

2020 2019
€ €

GonUnultdtsresêrv€
Stand per 1 Januarl
Bestemmlng ruulbat boeldaar
Sbnd per 3l decernber

312.453 288.357
24.09612.608

3t5í6ï- 312.453

op 10 Juni 2020 heeft het AB besloten om als drempelwaarde voor de rcseÍïe in verband met de rlsco's
ta.v. ftnanclerlng van personeelslasten (€ 200.000), lnterna0onale contributh (€ 40.000) en het Fishlng for
Utter project (€ 50.000), een flnandële drempelunarde aan te houden van ln tobal € 2$.fl10. Per 31
december 2020 dJn de voormdde resenes ln totaal groot € 375.061, zodat aan de finandële
drempelwaarde ls voldaan.

Voorsbl tot bectemmlng van het resultaat over het boeldaar 2O2O
Voor de venrerking van het saldo orer het boekJaar 2020 wordt \€Íwezen naar de staat van baten en
lasten.
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2.4 Toelichting op de balans

KORTLOPEilDE SCHULDE]I

l{andelscrcdlteurcn
Credlteuren

Overlopcnde pacdua
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen personeelskosten

Vooruitontwngen bedrag Dow InternaËonal Flnane

I I rorAL rN suPPoRr

KIMONddand en België

3t-12-2020 31-12-2019
€ €

22.5237.9L4

2,370
125.,+13

7.500
16.558

135.283 16.558

*I*-22 -



2.5 Toeli<iltting op de staat van baten en lasbn

Baten
ConblbuUeblilragen deelnemende gemeenten

Subcldlebrten projecten
BiJdrage Green Deal Visserf
Bfdrage Green Deal Schone Sbanden
Bijdrage Hshing For Lltter
BUdrage RWS lnzake MSC Zoe
tlJdrage PltóproJect Green Deal Schone Stranden
BiJdrage Green Deal Toekomstverkennlng

E I rorAr rN suPPoRr

KÍMO Nda'lardan België te Be,ErwlJk

114.593EËËc=-- 122.000 107.398

22.000
20.000

186.450

27,O00
20.000

tffi.977
52.500

19.370
29.s3s

156.356
87.000
12.600
7.000

311.861

48.01l8
t7.978

228.4s0 260.4n

Overlge batsr
EumpeAld ProJect

Olerlge vergoedingen

Inkoopwaarde gdeverde ptoducten
ProJecflasten Fshlng For Lltter
Secrebrlaat KIMO
PitdrproJect Green Del Schone Stranden

Overlge lagten
Rels- en veól[blasten EurcpeAld ProJect

AfrchrlJvlngcn lmmatedële vaste acfiva
AftórUvlng webglte

AÍsórïvlruen materlile vaste rcËva
Aftdrrflvlng invenhrls

373,000 319.379

LATT 10.000 6.75r

1.39rt

39s

57.000 67.O45
5.994

66.026 57.000 73.039

-

196.690
ztL.379

, _12.100
420.169

E@

98Í)

395

176.500
196.500

125.n4
193.605

-23 -
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2.5 ToelldrUng op de staatvan baten en lasbn

Vcrlooplasten
Jaarcongrcs KIMO

Redame- en advertentlel
Repraentate
Reis- en veÍblrjf

I I rorAL rN suPPoRr

KIMO tMeiland en &lgië te &veruflk

2020 Begrctlng
2020

2019

€

4.0&4
10.337

tt:

€

4.000

1.500

12.s43
$,.145
3.970
8.4,{8

€

15.399 5.5{t0 38.406

l(antoorlasten
Drulcrverk
lGntoorlasten
hÍU
Telefoon- en Internet
Website

Algemenc hstsl
C.ontrlhrte KIMO InternaUonal
Aocountant
Jurldlsóe lasten
Bedrffsvenekerlngen
Parkeren
Algemene lasten

Flnenclële baten en lasten

Renhbsbn en roortgCilke opbrcngftn
Rentebate rêkenhg courant banken

Rsrtdasten an soortget[ke kosbn
Banldasten en provlsle

Bfzondcrc baÊcn en lasten

Bfzondere baten
Nagekonnn baten FFL 2019

1.107

130
528
87

666
7Lt
42

363
160

2.500
1.000

1.000

t.942 4.500 1.852

39.6t16

6.000

2r2
24
6r

42.000
6.000

41.899
4,052
1.468

267
t43
n8

45.953 48.000 48.607

10 10

360 44

-24-
26.770



E I rorAl rN suPPoRr

3. BULAGE]I
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f I rorAl lN suPPoRr

3.1 Staat van de vaste aetiva

Omschrfvlng

Aansdtafuiaarde

Datum Aansdlaf-
fingen tot

01{r-2020
€

Inves-
terlngen

2020

Deslrues-
terlngen

2024

Aansóaf-
fingen t/m
31-12-2020

€€ €
Immaterlële varte actlvs

Webdte
lVebslte KIMO Nederland en Belglè

Totaal lmmatedële vaste ac$vr

l,lalerlëh vaste actlYa

Invenbrís
ProBooks

Totaal materlële vaste actva

Totaalvasft actva

17-09-2015 6.970
TE@EË=SE::i!ÊEE.G 6.970

6.970 6,970

14{&2016 1,972

-

1,972

t.972

-

t,972

8.942 8.942

-26-



AfsdrriJvingen

AftchrF AfschrF
vlng desln- vlngen t/m
ve*erlnqen 31-12-2020

€€

E I rorAl rN suPPoRr

KIMOlMands elgrë

Boekwaarde Afsdrrf-
vlngsper-
centase3r-12-2020

24oo

20,00

Afsdtrlj-
vlngen tot

01-01-2020
€

ÁftdtrU-
vlngen
2020

Resldu-
waarde

€ %€

per

€

5.981 989 6.970

5.981 989 6.970

t.402 395 t.797 175

1.402 395 t.797 t75
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