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Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Machines en installaties -              -              

Inventaris en inrichting 73.841     73.450     

Transportmiddelen -              -              

73.841       73.450       

Financiële vaste activa

Overige vorderingen -              -              

-                -                

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen 2.810       403          

Overlopende activa 2.427       -              

5.237         403            

Liquide middelen 118.010     124.737     

197.088     198.590     
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PASSIVA 31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

RESERVES EN FONDSEN

Reserves

Continuiteitsreserve 110.810    36.410     

Bestemmingsreserve 73.841     71.423     

Overige reserves -12.515    85.104     

172.136     192.937     

Fondsen

Bestemmingsfondsen -              -              

-                -                

Totaal reserves en fondsen 172.136    192.937    

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren -236         3.268       

Toegezegde uitkeringen -              -              

Overige schulden 188          2.385       

Overlopende passiva 25.000     -              

24.952       5.653         

197.088     198.590     
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Staat van baten en lasten over 2017

Jaarrekening Begroting Jarrekening Begroting

2017 2017 2016 2018

€ € € €
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 28.073       54.089         42.954     46.500      

Baten uit acties van derden 23.519       25.884         -              18.212      

Subsidies van overheden -                -                 -              25.000      

Donaties VB-Nederland 31.319       31.319         46.680     29.000      

Overige baten 1.125         1.000          528          1.000        

Totaal baten 84.036       112.292       90.162     119.712    

Lasten

Besteed aan doelstellingen 1    92.839       100.759       83.467     118.523    

Kosten fondsenwerving 2    7.554         4.159          3.571       4.207        

Kosten beheer en administratie 3    4.444         4.279          3.518       4.247        

Betalingen aan VB-Nederland -                -              

Totaal lasten 104.837     109.197       90.555     126.977    

Resultaat -20.801     3.095          -393         -7.265       

Resultaatverdeling:

Bestemmingsreserve opleidingen -1.423       -600            -           -600          

Bestemmingsreserve Koel- en vriescel -70.000     12.531         -           440           

Bestemmingsreserve activa 73.841       -              

Continuiteitsreserve leasebus 74.400       -2.850         -           -           

Overige reserves -97.619     -5.986         -393         -7.105       

-20.801     3.095          -393         -7.265       
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Doelstelling en activiteiten

Vestigingsplaats

De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Deventer. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Stelselwijziging

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa

Voedselbank Deventer en omgeving  helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, 

overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, 

voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze 

klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Voedselbank Deventer is tevens het distributiecentrum voor de regio Salland en Twente.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van De Richtlijn 650 "Fondsenwervende Instellingen, 

tenzij het hieronder nadrukkelijk is vermeld.

Met ingang van het boekjaar 2017 stelt de stichting haar jaarrekening op in overeenstemming met de

hierboven genoemde Richtlijn 650. Voor zover van toepassing, zijn de vergelijkende cijfers aangepast

conform de genoemde richtlijn.

De inventaris en inrichting worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs).

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode

op basis van de economische levensduur. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de

gebruiksduur van het object verlengen.
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Vorderingen

Liquide middelen

Voor zover niet anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting

Reserves en fondsen

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Onder lasten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen. De kosten worden bepaald op

historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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 mogelijke verliezen als gevolg van

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

De continuiteitsreserve is bij bestuursbesluit gevormd. De reserve is ter dekking van risico's en kosten

leasbus op korte termijn. 

Onder bestemmingsreserves is een deel van de reserves verantwoord, welke door het bestuur 

zij afgezonderd voor een speciaal doel.

Onder bestemmingsfondsen zijn de middelen verantwoord waaraan een derde een bestemming 

heeft gegeven.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Opgenomen schulden

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs.

Als baten worden aangemerkt de inhet boekjaar ontvangen en toegezegde gelden. In tegenstelling tot de

bepalingen van Richtijn 650 "Fondsenwervende instellingen" verantwoord de stichting ontvangen donaties

in natura niet als baten.

De afschrijvingen op materiële vaste activa vinden plaats op basis van de verwachte economische

levensduur volgens de lineaire methode tot de boekwaarde nihil is geworden. 
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Kostenverdeelstaat

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Omschrijving kosten Totaal

Besteed aan 

doelstelling

Kosten 

fondsen-

werving

Beheer en 

administratie Totaal

Besteed aan 

doelstelling

Kosten 

fondsen-

werving

Beheer en 

administratie

Huisvestingskosten 59.447  54.328        2.560    2.560          51.793  47.187        2.303    2.303         

Kantoorkosten 2.961    1.777         296       888             825         495            83         248            

Transportkosten 19.264  19.264        -       -             18.309    18.309        -       -             

Algemene kosten/overige kosten 23.164  17.470        4.698    996             19.628    17.476        1.185    967            

Totaal overige bedrijfskosten 104.837  92.839          7.554      4.444            90.555    83.467          3.571      3.518            

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Omschrijving kosten Totaal

Besteed aan 

doelstelling

Kosten 

fondsen-

werving

Beheer en 

administratie Totaal

Besteed aan 

doelstelling

Kosten 

fondsen-

werving

Beheer en 

administratie

Huisvestingskosten 69.643  64.429        2.607    2.607          65.517  60.065        2.726    2.726         

Kantoorkosten 2.400    1.440         240       720             2.000      1.200         200       600            

Transportkosten 18.780  18.780        -       -             19.000    19.000        -       -             

Algemene kosten/overige kosten 18.374  16.111        1.312    952             40.460    38.258        1.281    921            

Totaal overige bedrijfskosten 109.197  100.759        4.159      4.279            126.977  118.523        4.207      4.247            

Toerekening van de kosten heeft plaatsgevonden conform de kostenverdeelsleutel goedgekeurd door het bestuur.

2017 2016

Begroting 2017 Begroting 2018
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