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Algemeen 
 

Stichting Aviosim Nederland is opgericht op 1 februari 2011 en is ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 51939401 en gevestigd in Den Haag. 
Aviosim heeft in 2019 een bestuur van vier personen namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester 
en één lid zonder portefeuille. 
Het doel van Aviosim wordt in de statuten als volgt omschreven: 

“Het bevorderen van de belangstelling voor de luchtvaart in het algemeen en voor de virtuele besturing van 
vliegtuigen en de beoefening van virtuele verkeersleiding in het bijzonder”.  

Ten behoeve van dit doel, exploiteert Aviosim ook een webwinkel, waarin producten gerelateerd aan de 
luchtvaart en verkeersleiding worden verkocht.  

 

Algemeen Nut Beogende Instelling 

Aviosim heeft de ANBI status verworven, de erkenning van een Algemeen Nut Beogende instelling. Dit houdt in 
dat donaties en giften voor de verstrekkers een fiscaal aftrekbare post vormen. Aviosim heeft geen 
winstoogmerk en draagt over haar resultaat géén inkomsten belasting af. Over de verkopen via de webshop 
van Aviosim wordt wel omzetbelasting afgedragen.  
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Balans 
 
 
ACTIVA 

     

  31-12-2019   31-12-2018 

      
LIQUIDE MIDDELEN      
Bunq Primair 1.149,00   149,73  
Bunq Secundair 4.612,75   1.179,70  
Payment service providers 301,00   504,90  
  6.062,75   1.834,33 
      
VORDERINGEN      
Debiteuren 251,43   7.922,71  
Voorbelasting 10,37   2,99  
BTW R/C 198,00   141,00  
  459,80   8.066,70 
      
Kruisposten 54,55   84,43  
  54,55   84,43 
      
  6.577,10   9.985,46 
      
PASSIVA      
      
      
VERMOGEN      
Algemene reserve 6.383,45   8.914,26  
  6.383,45   8.914,26 
      
SCHULDEN      
Crediteuren 181,02   1.067,40  
BTW 12,63   3,80  
Schulden kortlopend 0,00   0,00  
  193,65   1.071,20 
      
      
  6.577,10   9.985,46 
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Toelichting balans 
 

Liquide bronnen 

De stichting houdt twee bankrekeningen aan bij Bunq BV. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van PayPal 
en Mollie BV als betaalproviders voor de afhandeling van online betalingen.  

Activa 

De activa-kant van de balans wordt gevormd door het vermogen dat de stichting heeft opgebouwd.  

Op 31 december 2019 had de stichting 4 openstaande verkoopfacturen die zijn weergegeven in de post 
debiteuren. Verder is door de afronding een verschil in de voorbelasting van € 14,07 ontstaan. Omdat het 
boekhoudsysteem blijft doorrekenen met de oude verschillen (en niet tussentijds definitief af zal ronden) 
heeft de stichting ervoor gekozen deze post op te nemen in de balans en deze niet te verrekenen met het 
afrondingsverschil in de af te dragen BTW.  

Het resultaat van de aangifte omzetbelasting 4-2019 was dat de stichting een bedrag van € 198 zou 
terugkrijgen. Dit bedrag staat weergegeven in de “BTW R/C” post.  

Passiva 

Aan de passiva-kant staat het eigen vermogen van de stichting per 31 december 2019.  

Op 31 december 2019 heeft de stichting 5 inkoopfacturen nog niet voldaan. De som van deze facturen is 
weergegeven in de post “crediteuren” op de balans.  

Verder geldt voor de af te dragen BTW hetzelfde als voor de voorbelasting. Omdat er niet tussentijds 
wordt afgerond blijft het boekhoudsysteem doorrekenen met het verschil. Het resultaat van 
afrondingsverschillen in de af te dragen BTW was in 2019 € 12,63 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aeadvies.nl
http://www.aeadvies.nl/


 

 

 

 

 

 

Thorbeckelaan 562    KvK.: 60361093 
2564 BZ Den Haag     BTW: NL853875509B01 
Telefoon: 070 449 4023    info@aeadvies.nl – www.aeadvies.nl  
Fax: 070 262 0480    NL 72 ABNA 0841 642 753 

Winst- en verliesrekening 
 

  2019   2018 

      

OMZET      

Uit verkopen 55.281,73   39.508,63  

Uit Affiliate Marketing 268,81   413,35  

Ontvangen rente 8,72   -  

Uit donaties 2.092,13   3.785,79  

  57.651,39   43.707,77 

      

INKOPEN  53.907,02   28.842,63 

      

OVERIGE BATEN EN LASTEN      

Betalingsverschillen 5,28   2,87  

Rente -8,54   1,34  

Overlopende aansluitverschillen -5,10     

  -8,36   4,21 

       

KOSTEN      

ICT 715,37   481,65  

Project 650,47   934,44  

Kantoor 133,96   205,62  

Contributies, abonnementen en 
literatuur 

678,87   260,51  

Bank 394,75   418,86  

Verkoop 89,17   124,03  

Representatie 481,30   1.028,59  

Relatiegeschenken 434,08   233,04  

Administratie 275,00   533,88  

Vacatiegelden en uitkeringen 500,00   500,00  

Marketing 446,30   384,15  
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Reiskosten (brandstof en km 
vergoedingen) 

428,29   207,29  

Verzekeringspremies 370,38   494,72  

Huur opslag 134,00   1.197,64  

Huur bestelauto’s 534,88   319,81  

  6.266,82   7.324,23 

      

      

RESULTAAT  -2.530,81   7.545,12 
 

 

Toelichting winst- en verliesrekening 
 

Een volledige financiële verantwoording treft men aan in het jaarverslag van de stichting dat door het 
bestuur zal worden gepubliceerd. Vanuit het opstellen van de jaarrekening volstaan wij met de 
constatering dat de stichting een verlies heeft geboekt. De marge op verkopen is iets afgenomen. De 
kleinere marge heeft ook te maken met de hoge inkoopfactuur die de stichting begin 2019 ontving voor 
een verkoop uit 2019. Om een objectief beeld van het resultaat te verkrijgen dient men de winst van vorig 
boekjaar af te zetten tegen het verlies van dit boekjaar. Er ontstaat dan een resultaat over 2 jaar met een 
winst van circa € 5.000.  

Sec het boekjaar 2019 werd afgesloten met een verlies van circa € 2.500.  

ICT kosten 

Hieronder vallen kleine aanschaffingen voor de diverse PC’s die de stichting in gebruik heeft. Ook het 
houden en onderhouden van de verschillende websites (hosting, ontwikkeling etc.) vallen onder deze 
post. De stichting heeft met het oog op enkele toekomstige projecten diverse domeinen gereserveerd en 
moet daarvoor betalen. Met het oog op de veiligheid en stabiliteit van met name het e-commerce 
platform heeft de stichting een uitgebreider hosting pakket afgenomen bij haar provider. 

 

Contributies en abonnementen 

De stichting heeft een abonnement voor haar vrijwilligers op een luchtvaart gerelateerd kennisblad. 
Daarnaast maakt de stichting kosten voor het abonnement op boekhoudsoftware. 
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Nieuw ten opzichte van 2018 is dat de stichting in 2019 ook meer geavanceerde software draait op haar 
netwerken. Hier worden abonnementskosten gemaakt en dit betreft een investering in de veiligheid en 
kwaliteit van data van gebruikers van de diverse websites en beschikbare IT tools.  

Bankkosten 

Onder bankkosten vallen ook de kosten die serviceprovider Mollie BV, Buckaroo BV en PayPal Srla 
rekenen.  

Representatie & Verteer 

In 2019 heeft de stichting bijeenkomsten georganiseerd met vrijwilligers waarbij de stichting kosten voor 
accommodatie en eten & drinken heeft gemaakt. Deze kosten zijn weergegeven onder representatie en 
verteer.  

Relatiegeschenken 

Hieronder staan de uitgaven aan kerstcadeaus en relatiegeschenken aan de internationale partners van 
de stichting.  

Administratiekosten 

Dit betreft de kosten die ons kantoor rekent voor haar diensten. Conform het buitengewoon 
bestuursbesluit ontvangen wij een vergoeding waarbij wij 50% korting geven op het reguliere 
marktconforme tarief voor onze dienstverlening. Inbegrepen is gebruikmaking van onze tools en fiscale 
platforms alsmede de mogelijkheid om digitaal gegevens aan de Belastingdienst te verzenden.  

Vacatiegelden 

De bestuursvoorzitter ontvangt per kwartaal een vergoeding voor zijn inspanningen en het organiseren 
van de bestuursvergaderingen. Deze is vastgesteld op € 125 per kwartaal. Per januari 2020 doet de 
voorzitter afstand van zijn uitkering. 
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Algemene toelichting  
 
Aviosim heeft geen noemenswaardige vermogensbestandsdelen. Alle simulatoren zijn in eigendom van 
Aviosim of aan haar in bruikleen gegeven. De simulatoren zijn echter allemaal op nihil gewaardeerd 
omdat ze geen waarde in het economische verkeer meer vertegenwoordigen.  
 
Daarnaast maakt Aviosim gebruik van gedoneerde computers en randapparatuur die door derden reeds 
volledig zijn afgeschreven en allen minimaal vijf jaren oud zijn.  
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Nawoord & Verantwoording 
 
Aviosim is geen belastingsubject voor de inkomsten en/of vennootschapsbelasting. Ten aanzien van de 
verkopen is Aviosim wel belastingplichtig voor de omzetbelasting. Over alle verkopen is het hoge tarief 
21% geheven en afgedragen. Aangiften omzetbelasting zijn per kwartaal gedaan. 
 
Deze jaarrekening is op basis van aangeleverde cijfers en formele documentatie met betrekking tot het 
bestuur van de stichting en haar doelstelling(en) samengesteld door: 
 
Van der Aart & Eestermans 

- Advies en Beheer 
Thorbeckelaan 562 
2564 BZ Den Haag 
www.aeadvies.nl – info@aeadvies.nl  
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