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Geacht bestuur 

Hierbij brengen wij verslag uit over de periode 18 septembert 2013 t/m 31 december 

2013 met betrekking tot uw stichting. 

 

OPDRACHT 

 

Conform uw opdracht hebben wij de de jaarrekening 2013 van Kinderen van de 

Voedselbank te Dodewaard bestaande uit de staat van bezittingen en schulden per 31 

december 2013 en de staat van ontvangsten en uitgaven over de periode 18 september 

2013 t/m 31 december 2013 met de toelichting samengesteld. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

 

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de 

aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen 

op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. 

 

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 vermeld, tegen nominale waarde. 

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen 

worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

  

Algemeen 

Bestuur 

De bestuurssamenstelling 

Voorzitter M.R.M. van der Ven te Dodewaard 18092013 31122013 

Penningmeester B.M.P. van Bremen-Gerritsen te Tiel 18092013 31122013 

Secretaris J. Steigerwald te Tiel 18092013 31122013 

 

 

 

 



Resultaat 

Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2013 bedraagt € 12.408 tegenover € - over 2012. De resultaten over 

beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

      

  2013     Verschil 

  € %     € 

 

Netto-omzet 14.469 100,0     14.469 

Kostprijs van de omzet 385 2,7     385 

Bruto-omzetresultaat 14.084 97,3     14.084 

Brutomarge 14.084 97,3     14.084 

Kosten 

Personeelskosten 443 3,1     443 

Overige bedrijfskosten 1.249 8,5     1.249 

 1.692 11,6     1.692 

Stichtingsresultaat 12.392 85,7     12.392 

Financiële baten en lasten 16 0,1     16 

Resultaat 12.408 85,8     12.408 

            

Netto-omzet en bruto-omzetresultaat 

De netto-omzet steeg met 0,0% tot € 14.469. Het bruto-omzetresultaat steeg met 0,0% tot 

€ 14.084. 

De brutomarge steeg met 0,0% tot € 14.084. 

      

Resultaatanalyse 

De ontwikkeling van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 kan als volgt worden 

geanalyseerd: 

  2013 

  € € 

Factoren waardoor het resultaat toeneemt: 

Toename bruto-omzetresultaat 14.084   

Afname rentelasten en soortgelijke kosten 16   

    14.100 

Factoren waardoor het resultaat afneemt: 

Toename overige personeelskosten 443   

Toename exploitatiekosten 123   

Toename kantoorkosten 513   

Toename autokosten 208   

Toename verkoopkosten 405   

    1.692 

Toename resultaat   12.408 



Kosten 

De kosten stegen in totaliteit met 0,0%. 

Per kostensoort geldt het volgende: 

  2013     Verschil 

  € %     € 

Personeelskosten 443 26,2     443 

Overige bedrijfskosten 1.249 73,8     1.249 

  1.692 100,0     1.692 

 

 

Financiële positie 

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op 

de gegevens uit de balans: 

 

  31-12-2013      

  € %     

Activa 

Vlottende activa 

Liquide middelen 12.408 100,0     

          

Passiva 

Stichtingsvermogen 12.408 100,0     

          

          

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

  

  31-12-2013    

  €   

Beschikbaar op lange termijn: 

Stichtingsvermogen 12.408   

      

Werkkapitaal     

Dit bedrag is als volgt aangewend: 

Liquide middelen 12.408   

      

Werkkapitaal     



 

 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

 

 

Hoogachtend, 

Den Hartigh  

Boekhoud- en administratiekantoor 

 

J.B. den Hartigh  - 

College belastingadviseurs  - 

 

 

Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2013 

 

  31 december 2013 31 december 2012 

  € € € € 

 

Activa 

Vlottende activa 

Liquide middelen1 12.408 - 

      

      

   12.408   - 

  31 december 2013 31 december 2012 

  € € € € 

 

Passiva 

Stichtingsvermogen 

2 

Stichtingsvermogen 12.408 - 

          

          

   12.408   - 



 

 

Staat van ontvangsten en uitgaven 

  2013   

  € €   

 

Netto-omzet3 14.469       
Kostprijs van de omzet4 385       

Bruto-omzetresultaat   14.084   

    14.084   

Brutomarge       

Kosten 

Overige personeelskosten5 443       

Exploitatiekosten6 123       

Kantoorkosten7 513       

Autokosten8 208       

Verkoopkosten9 405       

   1.692   

Bedrijfsresultaat   12.392   

Financiële baten en lasten 16   

Resultaat   12.408   

 

 

Kasstroomoverzicht 2013 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

  2013   

  € €   

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Stichtingsresultaat 12.392       

Aanpassingen voor: 

Veranderingen in het werkkapitaal: 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   12.392   

      

Rentebaten 16   

        

Kasstroom uit operationele activiteiten   12.408   

        



Samenstelling geldmiddelen 

  2013   

  € €   

Mutatie liquide middelen 12.408   

        

      

Geldmiddelen per 31 december   12.408   

 

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

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. 

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen 

worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van 

het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere 

lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten 

zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde 

goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen. 

Financiële baten en lasten 



De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

 

 

Toelichting op de staat van bezittingen en schulden per 31 december 2013 

  

Activa 

  

Vlottende activa 

  31-12-2013    

  €   

Liquide middelen 

RegioBank nr. NL17RBRB0845251228 12.399   

Kas 9   

  12.408   

      

 

 

Passiva 

  

  31-12-2013    

  €   

STICHTINGSVERMOGEN 

Stichtingsvermogen 12.408   

      

      

  2013   

  €   

Stichtingsvermogen 

Stand per 18 september -   

Resultaat 12.408   

Stand per 31 december 12.408   

      



      

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven over 2013 

  

  2013   

  €   

Netto-omzet 

Giften 12.822   

Ontvangsten Target Media 1.324   

Ontvangsten Klavertje Vier 190   

Ontvangen verzendkosten 108   

Verkoop boeken 25   

  14.469   

      

Kostprijs van de omzet 

Inkoop verjaardagsbox 27   

Inkoop klavertje vier 358   

  385   

Personeelskosten 

Overige personeelskosten 

Reiskosten 443   

      

Exploitatiekosten 

Onderhoud inventaris 123   

      

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 171   

Telefoon, fax en internet 50   

Porti 292   

  513   

Autokosten 

Brandstoffen/brandstoffen machines 208   



      

Verkoopkosten 

Reclamekosten 261   

  2013   

  €   

Representatiekosten 144   

  405   

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente debiteuren, crediteuren en belastingen -16   
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