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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming) 

ACTIVA 

Vaste activa 

866.138 986.745 
144.627 171.533 

   1.010.765 1.158.278 

Vlottende activa 

Voorraden 221.918 
Onderhanden werk 0 
Vorderingen (1) 497.901
Liquide middelen 1.127.160

 1.846.979     1.307.239 

2.857.744 

   2.857.744      2.465.517 

31 december 2018 31 december 2017 

€      € €                            € 

Immateriële vaste activa 
Materiele vaste activa 

185.334 
  34.995 
410.173
676.737 

2.465.517 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Wettelijke reserves 
Overige reserves 

Voorzieningen 

Kortlopende schulden 

   866.138    986.744 
1.115.369 516.216 

1.981.507 

117.923 

758.314 

1.502.960 

175.492 

   787.065 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN 

Doel van de Stichting 

Volgens artikel 2 van de statuten van SVH 2.0 is het doel van de Stichting: 
1. "De stichting heeft ten doel, als onafhankelijk en neutraal instituut, de vakbekwaamheid van al degenen 
die werkzaam zijn of willen zijn in de Horeca en aanverwante domeinen te bevorderen alsmede al hetgeen te 
verrichten wat voor de ontwikkeling van het vakmanschap in de gastvrijheidssector in het algemeen en de 
Horeca in het bijzonder, bevorderlijk is of kan zijn." 
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 
a. het ontwikkelen, organiseren en afnemen van examens; 
b. het ontwikkelen en op de markt brengen van schriftelijke en digitale leermiddelen al dan niet ter 
voorbereiding op examens; 
c. het verlenen van adviezen, het organiseren van onderzoek, het stimuleren en organiseren van trainingen 
en nascholing, het uitvoeren van promotionele en arbeidsmarkt bevorderende activiteiten ter versterking 
van het imago van de sector, alsmede al hetgeen te verrichten wat voor de positieve ontwikkeling van het 
Horeca vakmanschap bevorderlijk is of kan zijn. 

KvK 
Het nummer waaronder SVH 2.0 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is 59254548. 

Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
de Raad van Toezicht van SVH zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstelling opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 

Verbonden partijen 
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze 
niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van 
de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is, conform Titel 9 BW2 en RJ640 stichtingen zonder winstoogmerk opgesteld in 
overeenstemming met de grondslagen zoals hieronder uiteengezet. Voor zover niet anders vermeld, luiden 
de bedragen in hele euro's. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balansposten anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 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. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties 
opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 

Financiële instrumenten 

Onder de financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. 
Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde 
gegeven in de toelichting op de "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen". Voor de 
grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
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GRONDSLAGEN VOOR DF WAARDERING VAN ACTIVA EN PASS1VA 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt 
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum 
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat de activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde. Geactiveerd worden de ontwikkelkosten vanaf het moment dat deze in gebruik worden genomen. 
Voor het bedrag aan immateriële activa wordt een wettelijke reserve opgenomen. 

Materiele vaste activa 

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek 
van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbare activa worden gewaardeerd tegen verwachte directe opbrengstwaarde. Bij de waardering van de 
materiele vaste activa wordt rekening gehouden met eventuele duurzame waardeverminderingen. 

Waarderingsgrondslag van de vorderingen 
 
SVH 2.0 waardeert haar vorderingen bij de eerste waardering tegen reële waarde. De vervolgwaardering is 
geamortiseerde kostprijs. 

Voorraden 

De voorraad leermiddelen is gewaardeerd op basis van de laatst bekende inkoopprijs of lagere 
opbrengstwaarde. Op basis van beoordeling van de voorraad is een voorziening gevormd voor incourantheid, 
rekening houdend met de nog te verwachten omzet. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder kortlopende schulden.  
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Voorzieningen 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de 
waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de waarderingsgrondslagen die in 
deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -
verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, 
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden 
gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde. 

Deze belastingvoorziening heeft betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de waardering in de 
jaarrekening en de fiscale waardering van activa en passiva. De voorziening is berekend naar het geldende 
belastingtarief van 20%. 

Kortlopende schulden 

Schulden worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaardering betreft geamortiseerde 
kostprijs. 

Eigen vermogen 

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene reserve, Wettelijke reserve en 
Bestemmingsreserves. 

Algemene reserve 

Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover het bevoegde orgaan 
binnen de statutaire doelstelling van de stichting vrij kan beschikken. 

Wettelijke reserve 

De Wettelijke reserve wordt aangehouden in verband met de geactiveerde kosten voorontwikkeling van 
leermiddelen. Deze wettelijke reserve is gevormd door onttrekking uit het eigen vermogen. Bij afschrijving of 
waardevermindering van de kosten voor ontwikkeling van leermiddelen, wordt dit verrekend met het eigen 
vermogen. 

Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door het bevoegde orgaan van de stichting een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. 

Aanwending van bestemmingsreserves 

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de exploitatierekening verantwoord, en via 
de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht. Wijzigingen in de beperking van de 
bestemming van reserves welke door het daartoe bevoegde orgaan wordt aangebracht, worden als overige 
mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt. 
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen de totale omzet en de totale kosten. De omzet 
wordt verantwoord in het jaar waarin zij is gerealiseerd; kosten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

Omzet 

Opbrengsten uit de verkoop van leermiddelen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit examens 
worden verantwoord in het tijdvak waarin de examens zijn afgenomen en de uitslag is verwerkt. 

Kosten 

De kosten worden bepaald op historische kostprijs en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. Directe kosten betreffen de kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de omzet uit 
respectievelijk marktactiviteiten en opdrachten derden. 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in het 
exploitatieoverzicht voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Leasing 

Bij SVH 2.0 bestaan er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom 
verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operational leasing. 
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoeding 
van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. 

Pensioenen 

SVH 2.0 heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

SVH 2.0 heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door 
afdrachten aan pensioenuitvoerder Aegon. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 
'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Aegon, anders dan het 
effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 
'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering' en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het 
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Het betreft een pensioenverzekering en is niet 
onderhevig aan dekkingsgraden.
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Afschrijvingen 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiele vaste activa worden vanaf het moment van 
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven. De afschrijvingskosten op de vaste activa worden bepaald 
op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte economische levensduur van het actief. 

Rentebaten en -lasten 

Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen. 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen 
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in 
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief. 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting 
 
Rente- en kasstroomrisico 

SVH 2.0 loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (hierin begrepen liquide middelen). 

Kredietrisico 
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. 

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTEIUNG VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom ui operationele activiteiten. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

1. Vorderingen
Er zijn geen vorderingen met een looptijd van meer dan een jaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Leaseverplichtingen 

Door SVH zijn operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met 2021, waarvan de verplichtingen op jaarbasis € 29.876 
bedragen. 

Huurverplichtingen onroerende zaken 

SVH heeft in 2015 een nieuwe langlopende huurovereenkomst afgesloten. Dit betreft een overeenkomst van 5 jaar met 
optie tot verlenging tot 10 jaar. De toekomstige verplichtingen uit hoofde hiervan bedragen 
€ 90.000 per jaar. Ten behoeve van de huur is een bankgarantie afgegeven van € 29.324,15. 

OVERIGE TOELICHTING 

Personeelsleden 

Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 22 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis. 
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OVERIGE GEGEVENS 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de raad van toezicht van Stichting Vakbekwaamheid Horeca 2.0 

Ons oordeel 

De balans met toelichting per 31 december 2018 (hierna 'de balans met toelichting') van Stichting SVH (stichting 
vakbekwaamheid Horeca) 2.0 (hierna 'SVH 2.0') te Zoetermeer is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2018 van 
SVH 2.0. 

Naar ons oordeel is de bijgesloten balans met toelichting in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening 2018 van SVH 2.0 onder toepassing van het bepaalde in artikel 2:396 lid 8 BW. 

De balans is bestemd voor publicatie op de website en bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

De balans met toelichting en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 13 mei 2019. 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2018 van SVH 2.0 in onze 
controleverklaring van 13 mei 2019. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de balans met toelichting 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans met toelichting onder toepassing van het bepaalde in 
artikel 2:396 lid 8 BW. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van 
de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de balans met toelichting in alle van materieel belang zijnde 
aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 'Opdrachten om te rapporteren 
betreffende samengevatte financiële overzichten'. 

Zoetermeer, 15 juli 2019 

Astrium Accountants 
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