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8. Financiën

In onderstaande tabel zijn de balans en winst- en verliesrekening over de jaren 2016 en 2017

opgenomen

Balans per 31 december (  in euro's )

2016 2017

Activa

Vaste activa 514           447           

Leningen 72.375     66.083     

Kortlopende vorderingen 3.091        6               

Liquide middelen 29.176     34.951     

Totaal Activa 105.156   101.487   

Passiva

Eigen vermogen 68.998     58.020     

Voorziening leningen 35.691     43.194     

Kortlopende schulden 467           273           

Totaal Passiva 105.156   101.487   

Winst- en Verliesrekening 2017 (  in euro's )

2016 2017

Baten

Donaties 9.901        8.116        

Opbrengst fietstocht 1.365        465           

Rente 67             6               

Totaal Baten 11.333     8.587       

Lasten

Giften aan derden 9.872        5.399        

Kosten leningen 10.736     13.200     

Algemene kosten 780           899           

Afschrijvingskosten vaste activa 67             67             

Totaal lasten 21.455     19.565     

Saldo Baten/Lasten -10.122    -10.978    



Totaal giften en nieuwe leningen 27.239     16.657     

Ter toelichting het volgende :

Leningen en giften

In 2017 bedroegen de giften aan derden € 5.399 .

Aan nieuwe leningen werd een bedrag van € 11.258 verstrekt .

Eind 2017 had de stichting een totaalbedrag van € 66.083 aan leningen uitstaan.

Vaste Activa

In 2017 is er een afschrijving van € 67 geboekt op de in 2015 aangeschafte printer en op het

materiaal  t.b.v. de opslagrekken voor het uitdeelpunt  van de Voedselbank in Nieuwerkerk

aan den IJssel

Voorziening Leningen

Het risico dat uitstaande lenigen niet of maar deels afgelost worden , wordt per lening beoordeeld.

Voor 2017 is de voorziening verhoogd met een bedrag van € 13.200. 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn dit jaar toegenomen met een bedrag van € 5.775

Ondanks dat de baten afnamen t.o.v. 2016 is door mindere uitgaven voor verstrekte leningen 

en giften en een groter  bedrag aan ontvangen aflossingen op de uitstaande leningen

een hoger banksaldo gerealiseerd.

Als de vraag van de cliënten op hetzelfde  niveau blijft zullen er aanvullende  inkomsten nodig blijven

om aan de de hulpvragen te kunnen blijven voldoen.

Donaties

Deze voor 2017 belangrijke inkomstenbron  bestaat uit periodieke en incidentele bijdragen

van particulieren , bedrijven, organisaties  en kerkelijke instellingen.

Particulieren 3.428        

Bedrijven en organisaties 3.595        

Kerkelijke instellingen 1.093        

8.116       

Sponsor fiettstocht 465

Op 1 juli 2017 heeft er een Rabo Sponsorfietstocht plaatsgevonden . Een aantal  

deelnemers heeft het door hen bijeengereden sponsorgeld bestemd voor onze Stichting

Rente 6

Door de lagere rentevergoeding op onze spaarbankrekening is het ontvangen rentebedrag

aanzienlijk gedaald.



Algemene kosten 899

De algemene kosten bestaan uit bankkosten, kosten voor de website, secretariaats-

 en representatiekosten en incidenteel incassokosten via advocaat.

Bestuursleden van onze stichting ontvangen geen onkostenvergoeding.


