Stichting Zuidplas Helpt – Jaarverslag 2019
Financiën
In onderstaande tabel zijn de balans en winst- en verliesrekening over de jaren 2018 en 2019
opgenomen
Balans per 31 december ( in euro's )
2018

2019

Activa
Vaste activa
Leningen
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

379
70.292
4
36.100
106.775

312
62.211
4
46.998
109.525

58.668
48.107

64.625
44.355
545
109.525

Passiva
Eigen vermogen
Voorziening leningen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

106.775

Reultatenrekening 2019 ( in euro's )

2018

2019

Baten
Donaties
Rente
Totaal Baten

10.150
129
10.279

15.718
4
15.722

4.030
5.018
516
67
9.631

5.148
2.787
1.763
67
9.765

648

5.957

15.615

10.544

Lasten
Giften aan derden
Voorziening 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 de historische uitgaafprijs.
Verwerking resultaat
Het saldo van de baten en lasten is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Toelichting Balans: Activa

Vaste Activa
In 2019 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. Deze worden verstrekt
in het geval er sprake is van een verwachte voldoende afloscapaciteit in de toekomst.
Met de ontvangers wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten en in totaal heeft
de stichting 54 leningen uitstaan voor een bedrag van € 62.211 per 31-12-2019.
In 2019 werden 4 leningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 5.396 .
Kortlopende vorderingen
Dit betreft de nog niet bijgeschreven rente op de spaarekening.
Liquide middelen
Het bedrag aan liquide middelen bestaat uit de saldi van de betaal- en spaarrekening.
Toelichting Balans:Passiva
Eigen vermogen
Het bedrag aan eigen vermogen is inclusief het positieve resultaat van € 5.957 over 2019.
Voorziening Leningen
Per uitstaande lening wordt een risicopercentage gehanteerd op basis
van een inschatting van de verwachte aflossingen op de (rest) vordering.
In 2019 is de voorziening verhoogd met een bedrag van van € 2.787 en is een bedrag van € 6.539
afgeboekt op de voorziening voor oninbare vorderingen
Hiermee bedraagt het bedrag van de voorziening 71 % van de uitstaande leningen per 31-12-2019.
Kortlopende Schulden
Het bedrag van € 545 betreft nog te betalen rekeningen voor de Kerstpakkettenactie
in dember 2019
Toelichting resultatenrekening
Baten
Donaties
Deze voor 2019 belangrijke inkomstenbron bestaat uit periodieke en incidentele bijdragen
van particulieren, bedrijven, organisaties en kerkelijke instellingen.
Particulieren
Bedrijven en organisaties
Kerkelijke instellingen

6.258
6.636
2.824
15.718

Rente
Rente op Spaarrekening

4

Lasten
Giften aan derden

5.148

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

2.787

Zie de toelichting bij de Balanspost Voorziening leningen 2018
Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit bankkosten, kosten voor de website en secretariaatskosten,
uitgaven t.b.v. voedselbankactiviteiten en de de jaarlijkse Kerstpakkettenactie.

1.763

Afschrijvingskostenvaste activa
Betreft afschrijving op aanschafwaarde Laserprinter en metalen
stellingen distributiepunt Voedselbank

De bestuursleden en andere vrijwilligers bij onze stichting ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

67

