JAARVERSLAG 2018

Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas) 31 mei 2019

Secretariaat: Chopinpad 7, 2912 XA Nieuwerkerk a/d IJssel E-mail: szh@box.nl
Rabobank IBAN: LN20 RABO 0396 2100 66 KVK 29049959

Stichting Zuidplas Helpt – Jaarverslag 2018
Financiën
In onderstaande tabel zijn de balans en winst- en verliesrekening over de jaren 2017 en 2018
opgenomen
Balans per 31 december ( in euro's )
2017

2018

Activa
Vaste activa
Leningen
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

447
66.083
6
34.951
101.487

379
70.292
4
36.100
106.775

58.020
43.194
273
101.487

58.668
48.107

Passiva
Eigen vermogen
Voorziening leningen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

106.775

Winst- en Verliesrekening 2017 ( in euro's )

2017

2018

Baten
Donaties
Opbrengst fietstocht
Rente
Totaal Baten

8.116
465
6
8.587

10.150
129
10.279

5.399
13.200
899
67
19.565

4.030
5.018
516
67
9.631

-10.978

648

15.288

15.615

Lasten
Giften aan derden
Kosten leningen
Algemene kosten
Afschrijvingskosten vaste activa
Totaal lasten
Saldo Baten/Lasten
Totaal giften en nieuwe leningen

Ter toelichting het volgende :
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen. tegen de nominale waarde
De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs minus een jaarlijkse afschrijving.
Resultaat bepaling
Met inachtneming van het voorafgaande wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de baten en
de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten, gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs.

Verwerking resultaat
Het saldo van de baten en lasten is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Toelichting Balans: Activa
In 2018 bedroegen de giften aan derden € 4.030
Aan nieuwe leningen werd een bedrag van € 11.585 verstrekt .
Eind 2018 had de stichting een totaalbedrag van € 70.292 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.
Leningen
De leningen vormen een belangrijke vorm van hulp aan derden.
Met hen is een schriftelijke overeenkomst afgesloten . In 2018 zijn er 12 nieuwe leningen
afgesloten en in totaal heeft de stichting 57 leningen uitstaan.
Kortlopende vorderingen
Dit betreft de nog niet bijgeschreven rente op de spaarekening.
Liquide middelen
Het bedrag aan liquide middelen bestaat uit de sadi van de betaal- en spaarrekening.
Toelichting Balans:Passiva
Eigen vermogen
Het bedrag aan eigen vermogen is inclusief het positieve resultaat van € 648 over 2018 .
Voorziening Leningen
Het risico dat uitstaande lenigen niet of maar deels afgelost worden , wordt per lening beoordeeld.
Voor 2018 is de voorziening verhoogd met een bedrag van € 5.015.
Eind 2018 is de voorziening 68% van het uitstaande bedrag aan leningen.
Toelichting resultatenrekening
Baten
Donaties
Deze voor 2018 belangrijke inkomstenbron bestaat uit periodieke en incidentele bijdragen
van particulieren , bedrijven, organisaties en kerkelijke instellingen.
Particulieren
Bedrijven en organisaties
Kerkelijke instellingen

Rente

4.694
3.250
2.206
10.150

Rente op Spaarrekening
Rente bij afrekening van vordering

4
125
129

Lasten
Giften aan derden

4.030

Financiële ondersteuning in de vorm van een gift aan derden ingeval dat
het bedrag gering is en/of er geen aflossingscapacitiet is om een fianciële bijstand
in de vorm van een lening terug te betalen.
Kosten leningen

5.018

Zie de toelichting bij de Balanspost Mutatie Voorziening leningen 2018
Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit bankkosten, kosten voor de website en secretariaatskosten
Afschrijvingskostenvaste activa
Betreft afschrijving op aanschafwaarde Laserprinter en houten
stellingen distributiepunt Voedselbank

Bestuursleden van onze stichting ontvangen geen onkostenvergoeding.

516
67

