
VERKORTE JAARREKENING 2019
Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2019



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 4 4

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 700 923

Liquide middelen 74.279 69.131

74.979 70.054

74.983 70.058
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

STICHTINGSKAPITAAL  (1) 74.378 69.458

KORTLOPENDE SCHULDEN 605 600

74.983 70.058
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Baten  (2) 46.193 42.644

Som van de geworven baten 46.193 42.644

Lasten
Kosten van beheer en administratie
Lasten  (3) 41.261 29.688

Financiële baten en lasten  (4) -12 26

Saldo 4.920 12.982

Resultaatbestemming
Overige reserves 4.920 12.982
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Voedselbank Waalwijk bestaan voor namelijk uit het inzamelen en
verstrekken van voedsel aan personen of huishoudens die daarvoor in aanmerking komen.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening heerst in Nederland en haar omringende landen alsmede
in meerdere delen van de wereld het Coronavirus (COVID-19). Inmiddels worden er
overheidsmaatregelen getroffen en is het waarschijnlijk dat er nog meer overheidsmaatregelen zullen
worden getroffen teneinde de gevolgen van dit virus zo veel als mogelijk te minimaliseren. We kunnen
niet uitsluiten dat de economische impact van het Coronavirus, mede onder invloed van voornoemde
overheidsmaatregelen, ertoe zal leiden dat de bedrijfsvoering van de onderneming voor enige tijd ernstig
zal worden belemmerd waardoor de financiële positie van de Stichting (ernstig) in gevaar kan komen.
Gelijktijdig biedt de overheid diverse faciliteiten om gezonde ondernemingen zoveel mogelijk te helpen
bij het overleven van de crisis, waarbij een redelijke verwachting bestaat dat in principe gezonde
bedrijven geholpen zullen worden. Om die reden zijn de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit.

Vooralsnog ondervindt Stichting Voedselbank Waalwijk nog geen nadelige effecten ten gevolge van
Corona. De verwachting bestaat dat als gevolg van de Coronacrisis op termijn mogelijk meer mensen
een beroep gaan doen op de voedselbank.

Vestigingsadres

Stichting Voedselbank Waalwijk (geregistreerd onder KvK-nummer 17261768) is feitelijk gevestigd op
Eerste Zeine 90 C te Waalwijk.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
onder aftrek van verkregen subsidies en sponsoring. Vervolgens worden deze verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
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Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

De baten betreft de opbrengst van de in het verslagjaar van derden ontvangen gelden.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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PASSIVA

31-12-2019

€

31-12-2018

€

1. STICHTINGSKAPITAAL
Bestemmingsreserves 60.000 60.000
Overige reserves 14.378 9.458

74.378 69.458

Bestemmingsreserves
Verhuizingskosten 60.000 60.000

2019

€

2018

€

Verhuizingskosten

Stand per 1 januari 60.000 30.000
Dotatie - 30.000

Stand per 31 december 60.000 60.000

Het pand is voorbestemd om te worden afgebroken. De grond zal door de Gemeente Waalwijk worden
ingebracht voor nieuwe planontwikkeling. Hierdoor zal de Voedselbank Waalwijk op termijn moeten
verhuizen. Hiermee zijn extra kosten gemoeid waaronder:
- bouwkundig aanpassingen van het nieuwe pand
- nieuwe koel- en vriesinstallaties.
De kosten hiervan worden geschat op € 100.000 waarvoor een bestemmingsreserve wordt opgebouwd.

Overige reserves
Stand per 1 januari 9.458 26.476
Saldo boekjaar 4.920 12.982
Overige mutaties overige reserve - -30.000

Stand per 31 december 14.378 9.458
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Door de stichting is een financiële verplichting aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 5.347
per jaar). De huur is tussentijds opzegbaar.
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4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
2. Baten
Sponsoring 9.560 15.032
Sponsoring structureel 4.506 18.500
Subsidies (incl. bijdragen voedselbank Nederland) 11.210 1.217
Energie belasting 2.148 1.777
Statiegelden 1.066 973
Incidentele baten 14.890 5.145
Ge-oormerkte ontvangsten 2.813 -

46.193 42.644

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst.

3. Lasten
Vrijwilligerslasten 2.928 1.305
Huisvestingslasten 21.717 17.631
Exploitatielasten 1.165 130
Kantoorlasten 2.372 2.065
Transport lasten 6.348 5.708
Algemene lasten 3.918 2.849
Besteding ge-oormerkte giften 2.813 -

41.261 29.688

Vrijwilligerslasten

Onkostenvergoedingen 97 97
Studie- en opleidingskosten 173 342
Werkkleding 52 250
Sinterklaas cadeau's 501 458
Kantinelasten 38 44
Jubileumkosten 1.821 -
Overige vrijwilligerskosten 246 114

2.928 1.305
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
Huisvestingslasten

Huur 5.347 5.347
Gas, water en elektra 10.250 7.885
Belastingen en zakelijke lasten 346 338
Schoonmaakkosten 5.665 3.985
Overige huisvestingslasten 109 76

21.717 17.631

Exploitatielasten

Onderhoud koeling 1.137 105
Kleine aanschaffingen / onderhoud 28 25

1.165 130

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 591 194
Drukwerk 405 472
Automatiseringslasten 816 530
Telefoon 560 474
Overige kantoorlasten - 395

2.372 2.065

Transport lasten

Brandstoffen 1.636 1.717
Onderhoud heftruck/palletwagens 390 366
Verzekering 1.094 865
Motorrijtuigenbelasting 2.062 1.971
Overige transportkosten 1.166 789

6.348 5.708

Algemene lasten

Accountantslasten 710 500
Juridische lasten 952 -
Verzekeringen 974 909
Promotiekosten 75 -
Relatiegeschenken - 13
Verplichte bijdrage regionale voedselbank 1.207 1.000
Verpakkingsmateriaal - 199
Overige algemene lasten - 228

3.918 2.849

Besteding ge-oormerkte giften

Besteding ge-oormerkte giften 2.813 -
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
4. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 232
Rentelasten en soortgelijke lasten -12 -206

-12 26
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