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 Doetinchem, 20 februari 2017 

 

 

 

 

Geachte heer Peerenboom, 

 

Hierbij breng ik u verslag uit omtrent mijn werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 

over 2016 van  “Stichting Voedselbank” te Doetinchem. 

 

Opdracht en verantwoording 

 

In gevolge uw verzoek heb ik aan de hand van de door u daartoe ter beschikking gestelde 

gegevens de jaarrekening 2016 samengesteld van de voedselbank. 

Mijn werkzaamheden hebben eruit bestaan de gegevens uit uw administratie te rangschikken 

en hieruit een rapport samen te stellen. 

  

Resultaat 

 

De staat van baten en lasten sluit met een resultaat van € 13.752 (vorig jaar negatief € 21.950). 

Vooruit lopend op een besluit van het bestuur is het resultaat  toegevoegd aan de algemene 

reserve. 

 

Financiële positie 

De balans per 31 december 2016 geeft een algemene reserve aan van € 47.339  

(vorig jaar € 33.587). 
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Fiscale positie 

 

Daar de stichting geen onderneming in de zin van de belastingheffing drijft, is over het 

resultaat geen belasting verschuldigd. 

 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, doch ben uiteraard tot het 

geven van toelichting gaarne bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

D.G.A. Stouten 
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BALANS per 31 december     

 

  2016          2015         

 €  €      € €   

 

  

Activa 

 

 Vaste activa  

  koel/vriesinstallatie 3.779  6.299 

  verbouwing 3.000   

  vervoermiddel 363  2.541 

  heftruck 2.700 

 -------  -------- 

  9.842  8.840 

Vlottende activa 

 vooruit betaalde kosten 2.500  2.500 

 te ontvangen bedragen 15.385 

 ---------  -------- 

  17.885  2.500 

 

 Liquide middelen 

  bank, rekening courant 16.330  12.049 

  bank, spaarrekening 6.198  10.198 

  kas 1.384   

 --------  -------- 

  23.912  22.247 

 

  ---------  --------- 

  51.639  33.587 

  =====  ===== 
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  2016          2015            

 €  € €   €   

 

 

Passiva     

 

 Reserves 

   algemene reserve 47.339  33.587 

 --------  -------- 

  47.339  33.587 

 

 

 Lopende schulden 

  energie 1.800 

  vooruit ontvangen subsidie 2.500 

 ------- 

  4.300   

 

 

 

 

 

 

 

    --------  --------- 

  51.639  33.587 

  =====  =====
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Staat van BATEN en LASTEN 

 

  2016   2015 

 

 € € € € 

Baten 

 

 subsidies  18.690  6.206 

 giften  36.245  11.500 

 movisie  2.000   

 rente    71 

  --------  --------- 

  56.935  17.777 

 

Lasten 

   

  afschrijvingen 6.180  4.698 

  voedsel 3.850  8.009 

  kosten vervoermiddel 3.976  6.655 

  vrijwilligers 2.277  1.634 

  huisvestingskosten 23.579  16.593 

  diverse kosten 3.321  2.138 

  -------  ------- 

  43.183  39.727 

  ---------  --------- 

Resultaat  13.752  neg.      21.950 

  =====  ===== 
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Algemene toelichting 

 

Waarderingsgrondslagen 

 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van 

afschrijvingen. 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig naar een percentage van de aanschafwaarde en 

zijn gebaseerd op een getaxeerde levensduur. 

 

Vorderingen en schulden 

 

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Rekening is gehouden 

met mogelijke oninbaarheid. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 

Bij de bepaling van het resultaat zijn de opbrengsten en kosten toegerekend aan de periode 

waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans 

 

Vaste activa 

    2016 

    € 

 

 boekwaarde op 1 januari    8.840 

 investeringen    7.182 

    --------- 

    16.022 

afschrijvingen    6.180 

    --------- 

 boekwaarde op 31 december    9.842 

    ===== 

 

Vlottende activa 

  2016 2015 

  € € 

vooruit betaalde kosten 

 huur  2.500  2.500 

  ====  ==== 

te ontvangen bedragen 

 giften  15.385 

  ===== 

 

Algemene reserve 

 

  2016 2015 

  € € 

 

 stand van de reserve op 1 januari  33.587 55.537 

 toevoeging uit het resultaat  13.752 neg.     21.950 

  --------- --------- 

 stand van de reserve op 31 december  47.339 33.587 

  ===== ===== 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

  2016  2015 

 

  €  € 

Afschrijvingen 

 koel/vriesinstallatie  2.520  2.520 

 verbouwing  794   

 vervoermiddel  2.178  2.178 

 vorkheftruck  688 

  -------  -------- 

  6.180  4.698 

  ====  ==== 

Kosten vervoermiddel 

 brandstof  702  734 

 onderhoud en reparatie  782  3.047 

 verzekering  680  697 

 belasting  436  435 

 vervoer derden  1.376  1.742 

  -------  ------- 

  3.976  6.655 

  ====  ==== 

Vrijwilligers 

 reiskosten  24 

 scholing  954 

 lief en leed  1.299  1.634 

  -------  ------- 

  2.277  1.634 

  ====  ==== 

Huisvestingskosten 

huur  10.000   

gas/water/licht  8.589   

belastingen  394 

onderhoud koel/vriesinstallatie  588 

afvalverwerking  1.370 

schoonmaakkosten  1.176 

ongediertebestrijding  1.242   

klein materiaal  220   

  ---------  --------- 

  23.579  16.593 

  =====  ===== 
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Diverse kosten 

 

verpakkingsmateriaal  1.694 

telecommunicatie  736  788 

kantoorbenodigdheden  691  961 

bankkosten  146  151 

overige kosten  54  238 

  -------  ------- 

  3.321  2.138 

  ====  ==== 

  

 


