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Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening en overige gegevens over 2017, zoals deze door mij in uw
opdracht zijn samengesteld.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van Stichting Voedselbank Montferland te Didam is door ons samengesteld op
basis van de door u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam
met onze kennis van Stichting Voedselbank Montferland. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrag- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Loerbeek, 17 juli 2018.
Accountantskantoor G. Jansen B.V.
Noorder Markweg 4
7036 AN Loerbeek
G.J.M. Jansen AA
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1.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2016

Activa

Materiële vaste activa
Aanhanger
Koel-vriescel
Liftinstallatie
Vervoermiddel

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal der activa

31-12-2017
€

31-12-2016
€

100
10.798
4.800
25.950
-----------41.648
=======

100
12.573
-------------12.673
=======

13.250
=======

307
=======

17.079
=======

22.575
=======

-----------71.977
=======

-----------35.555
=======

71.585
=======

35.545
=======

392
=======

10
=======

-----------71.977
=======

-----------35.555
=======

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal der passiva
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2.

Exploitatierekening 2017
met vergelijkende cijfers over 2016

Baten
Donaties
Donaties verhuizing
Giften
Overige baten
Totale baten

2017
€

2016
€

44.750
11.750
4.147
369
-----------61.016
=======

10.650
-3.037
523
----------14.210
=======

-5.859
19.123
-----------24.982

-2.649
9.564
-----------12.213

36.034

1.997

6
-----------36.040
=======

36
-----------2.033
=======

-36.040
-----------36.040
=======

-2.033
-----------2.033
=======

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Overige kosten
Totale lasten

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Netto exploitatieresultaat

Toevoeging bestemmingsreserve
Mutatie stichtingsvermogen
Netto exploitatieresultaat
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening 2017.
3.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen
De waarderingsgrondslagen die zijn toegepast op deze jaarrekening zijn gebaseerd op algemeen in
Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en voldoen aan de wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in BW Titel 9 Boek 2 waarbij als
uitgangspunten het toerekenings- en het going-concernbeginsel gelden. Tenzij niet anders vermeld
worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met
financieringskosten tijdens de bouw, verminderd met de sponsorbijdragen en verminderd met de op
basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Stichtingsvermogen
Saldo per 1 januari
Toevoeging exploitatieresultaat
Saldo per 31 december

35.545
36.040
-----------71.585
=======
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3.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling
De opbrengsten en kosten worden tot uitdrukking gebracht in het jaar waarop zij betrekking hebben,
met dien verstande, dat mogelijke verliezen worden opgenomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen vaste activa
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiele vaste
activa.
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