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M.l.J. Alsters
15 april 2022

Bijgaancl bíeden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2021 van uw onderneming StichtinE Voedselbank Venlo

SAM ENSTELLI N GSVIR.K|-ABÏ NG VAN 8E ACCO UI\TANT

Geacht Bestuur,

De jaarrekeníng van Stichting Voedselbank Venlo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 202tr" en de winst- en verliesrekening over 2021 met de daarbij horende
toelicl-rting. In deze toe,ichting is onder andere een clverzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële versiaggevinE
opgen0men,

Deze sarnenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaarcl 4410, "Samensteilingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u onriersleunen
bij het opstelien en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming richtlíjn C1 "Kleine orEanisaties zonder
winststreven". Wij hebben onze deskundigheid op het gebied van administralieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantu;oordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle reievantie informatie
aanlevert. Wij hebben snze r.nrerkzaamheden, in rlvereenstemminE met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitEevoerd
vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordeiijkheid heeft voidaan. Ais slotstuk van onze werkzaamheden hebben
wij door het lezen van de jaarrekeninE globaat nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwarïl met onze kennis
van Stlchting Voedselbank Venlo.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebbe* wij ons gehouden aan de voor ons geldende reievante ethische voorschr-iften in de
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA), U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er tlan
ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorEvuldig, Ínteger en abjeclief hebbsn uitge'roerd en dat
ririj vertrou$Jetijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toeiichting op de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij r-i naar
www. nba/verkíaringen.

Venlo-*1-§_ epril 2022

Fuli Accounl 8._L

M.i""l. Alsters
ecsaunlën! Admrnelratieeprlqulen§
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Stichting Voedselbank Venlo, Venlo

Resultaat-analyse

Uitgaandë van de stàat van baten efi lasten over 2021 en 2020 geven de resultaten, iryaarbij de kosten zijn uitgedrukt in een
per€entage van de omzet, het volgende beeld:

2Í)21 2020
€ olo € olo

Nett0 omzet
inkoopwaarde omzet

203.223 100,O 184.753 l-00,i)
41.896 *_22,1 0 0.0

Brutcmarge 158,327 77,9 184.753 1O§,O

Vrijwiiligers
,4.fschrijvingen
i-iu isvestingsk0slen
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopko§ten
Aigemene kosten

§om der kosten

Bedrijfsresultaat

Financièle baïen en lasten

Resultëat

Lagere brut0rnarge
Hogere lo*en en salarissen
l-logere afsch nijvi n gskosten
Hogere huisvestingskosten
l-iogere kantoorkosten
Hngere vervcerskosten
Hogere verkoopkosten
Hogere algemene kosten
Lasere financièle baten en iasten

2.254
6.864

37.800
4.214

17.029
93.188

2.590

T,L

1"8,6
z,r
8,4

4qq
1,3

249
6.132

35.719
3.4VE

43.095
1.506

0,1
J,J

10 ?

10
6,0

23,3

lpeti.shlns§u-tsi]1arue

Het bruto-winstpercentage ls in 2021 met 22.1Vo gedaàld.
De ont-wikkelinll van de brutomarge over 2021" ten opuíchte van 2fl20 kan als volgt worden weergegeveni

Hogere brulomarge als gevolE van omzet stijging
Lagere brutomarge als qevolg van inkoopwaarde stijging

0,8

163.939 8'8,7 1o1.251 . 54,8

-5,612 -2,8 83.5$2 45,?

-734 -o,4 -533
--:§-3-

-6.342 :--jgé a2.969 :=3&g

18.470
44.896

€

Lagere brutomarge 26,426

Tqelehtuig re5_u1!së-uÈ*bed.í!-ifsu1!sete n i n g

De bedrijfskosten in het boekjaar 2021 zijn in totaliteit met€ 62.688,* toegenomen ten opzichte van 2020.
De ontwikkeling van het resultaat uit bedrijfsuitoefeninE over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

{
Resultaat uit bedrijfsuitoefening ongunstiger docri

26.426
2.005

2.081
735

5.958
50.093

1.084
t97

89.3 1 1

89.311

-3-

Lager resultaat uit bedrijfsuitoefening

sàmensteliingsverklàrinE afgegeven
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§tichting Voedselbank Venlo, Venio

Financiële positie

In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw ondernerning. Opgemerkt dient te worden dat de
omvang van balanspost€n in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerketijk kan
afwilken van een willekeuríge, in het verslagjaargekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdsorzijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 met de overeenkcrnstige cijfers per 31 december
2020:

31-12-202I
e

3I-Í2-2020

ACTIVA

olo€Éla

Vaste activa
Liquide middelen

PASSI\'À

Eigen vermogen
Kortlopende schulden en overlopende pëssivö

Liquide middelen
Vlattende activa

Af: kortlopende schulden en overlopende passlva
Netto werkkapitaal

28"881
106.664

ZI 35.745 L5
-70 t.707 B5

135,545 1§O 237.452 Í.OO

132.001
5.344

q?
3

734.7Í7 9S
2.735 *-1

135,545 100 237,452 100

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt
v€rstaaft het geheel van vlottende activa verrninderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaa! g*eft een beeld orntrent
de liquide positíe over eén jaar,

2O2l 2O2O Mutatie

L06.664 ?At.7A7 -95.043
106.664

3^544

zÍt.7A7

2.735

-95.043

809
103.120 94,572 -95.852

-4- samen5lellings'/erklaring afgegeven
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Stichting Voedselbank Venio, Venlo

Balans (na resultaatbestemming)

yas-te_a§$ya

Materiële vaste activà
l-luu rdersin vesteri nqen
Inventaris
Veryoern:iddelen

Vlott*nde activa

Liquide middelen

31-tU-2t)21 31-12-2020
€€

1"1i.5
0

27.766

t.774
1.111

33.360
35.745

2gl.7a7

237,452

2A.881

106.664

-7-

.ACTIVA 135.545

sarnenstellingsverklarin g afgegeven
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Stichting Voedselbank Venlo, Venlo

Balans (na resultaatbestemming)

Eiqen vernrosen

Beste m ming sreser! es

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Belastingen en premies sociale verzekerinqen
Overige schulden en overiopende passiva

3L-t2-2A2L
€

3t-Lz-zAZO
€

i32.001

n

3.544

132.OO1

3.544

234.7t7
234.7L?

) -72q

1,'

2.735

*452PAS§IVA

-8-

135.545

sànengtelii jrgsverklàrisg afgegeven
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Stichting Voedseibank Venio, Venlo

zo2L 2020

Staat van baten en lasten

B ruto- bed riifsresultaat

Totaal baten
ïotaal inkaopwaarde omzet
Brutomarge

Kosten

Vr-ijwilligers
Afschrijvinsefl
Hu isvesti ngskosten
Kanloork()sleÍl
Autokosten
Verkoopkosten
AlEemene kosten
Som der kosten

Bedrijfsresultaat

Flnancièle baten en Iasten

Resultaat

€€

,n? ?r?
44.896

184.753
0

15'8.,327

163.939

18i+.753

?-.254
6.864

37.800
+, 21.+

17.O29
93.188
) con

)do
o. .15 z

35.719
3.479

1I.U,/1
43.095

1. s06

-5.6Í.2

-730

101.25Í

83.502

-533

82.969-6.342

-9- samenstellingsverkl aring afgegeveil
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Stichting Voedselbank Venio, Venlo

Algemene toelichting

A,CTIVITEITEN

De activiteiten van de §tichting bestaan voornamelijk uit het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële
nood door rniddel van een wekelijks af te halen voedselpakket. En het inrichten van een passende ruimte om elkaar te
ontmoeten, vöor een luisterend oor en tegen sociale uitsluiting.

De Stichting is opgericht op I maart 2004 en is ingeschreven b'rj de kamer ven koophandel ondernummer 12053441, De
stichting is gevestigd aan de Kaldenkerkerweg 55, 5913AC te Venlo.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

M. Krijnsen, voorzitter
M. Leenders, secretöri§
J. Bosch, penninErneester
H. lacobs. bestuurslid Acquisitie
P, Dammeijer, bestuurslid Vrijwilligers, PR en evenementen
E. Boderie, bestuurslid Projecten
K. Gerards, bestuursiid Gebouw, Arho en Vaedselveiligheid

-10- §ameft stelllilgsverklaring afsegevÉn
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Stichting Voedselbank Venlo, Venlo

Algemene grondslagen voÍrr de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens richtl§n Cl "Kleine organisatie zonder wínststreven" van de Raad voor de
Jaanverslaggeving.

De gr*ndslagen van weardering en bepaling van het resultaat rijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De
jaarrekening is opEeÍrlaakt op basis ven historische kostprijs" Voor zover niets anders is vernreld, zljn de activa en de
schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultàat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de ontvangen donaties te verminderen met de hieraan toe te
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen" ïen aanzien van de posten begrepen in het
bedrijfsresultaat geldt dat de urinsten slechts zijn opgenomen intJíen en voor zc,ver zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat
met verliezen en risico's ls rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de ontstane crisis heeft impact op de gehele samenieving. Gedurende de
crisis is er sprake van rneerdere lockdowns waarbij de samenleving slechts beperkt open was. Bij het öprnaken van de
jaarstukken is de volledige impact van de uitbraak van het coronavirus nog onduidelijk. Door de grote onzekerheid is het
moeilijk om de verschillende scenario's in kaart te brengen. Naar verwachting zal de uitbraak van het coronavirus
economische gevolgen hebben

GRONDSLAGEN VOOR DË WAÀRDËRING VAN ÀCTÏVA EN PÀ§§I\íA

Vaste activa

De jaàrrekening ís opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets and€rs is vermeld, zijn de activa en de
schuirlen opgensmen teEen nominale waarde.

Ma!griele-:/-a-§tc-e§!r-Ya

De materíèle vaste activa wonden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verrnínderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen of bijdragen van derden. De afschrijvingen warden gebaseerd op de
qeschatte econornische ievensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming" Op terreinen wordt
niet afgeschreven.

Lrg!-i d e_=fi .r d elel e n

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de llquide middelen
volledig ter vrije beschikking.

Overige rele.rye-g

Bestemrningsreserve is afgezonderd vermogen/ waarvan de bestedíngsmogelijkheden door het bestuur zijn bepaald en deze
ook weer door het bestuur kunnen worden opgeheven.

Het jaarlíjkse exploitatíeoverschot c.q" tekort wordt toegevoegd oí onttrokken, of toegevoegd aan de bestemmingsreserve" De
vrlj besteedbare reserve heeft de functie van buffer voor ànverwachte toekonrstige tegenvallers en functioneert dus ook als
contanuïteitsreserve.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. ïransactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opEenornen.

GRONDSLAGËilI VOOR DE BEPALIHG vAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepalíng van het resultaat

l-let resultaat wordt trepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De opbrengsten op transaclies worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Ka§letl

De kosten worden bepaald op histörische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

-11 - samenstel lingsverklari ng aÍgegeven
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Stichting Voedselbank Venio, Venlo

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten eil -lasten van
uitgegeven en ontvangen Íeningen.

-1"2- samefl siellingsveíktariÉq aígegeven
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ToelichtinE op de balans

Hierna worden de specifieke posten uitde balans per 3l december 2021 nadertoegelicht:

MaterièIe vaste activa

De mutaties in de materiële vaste actíva in het boekjaar 2021 zijn hieronder samengevat:

l{uurdersinvesteringen ïnventaris
C€

Stichting Voedselbank Venio, Venlo

Vervoermiddelen Tstaal
€

Aanschafwaar<Íe
Cumulatieve afsch rijving

Boekwaarde per 1 januari

Afschrijvingen

Mutatie§ 2O2í.

Aanschafwaarde
Curnulatieve afschrijving

Boekwaarde per 31 december

2.304
- 1.030

t2.487
-Lt.376

43.925
- 1 0.565

58.716
-72.97t

t,274

-159

1.111

-1.111

33.360

- 5.594

35.745

-6.864

-159 -1.111

2.344 12.48V
-1.189 _ -12_487

-5.594

43.925
- 16.159

-6.854

qa 714
-29.835

6ehanteerde afschrijvingspercentages per jaar
- Huurdersinvesteringen
* Inventaris
- Vervoerrniddelen

Liquide middelen

-l-iquide_lI1i ddele n . to e liq hltlg

De liquide middeien zijn terstond opeisbaar

Liouide rniddelen

Rekening-c*urant bank

10,00 ö/o

10,00 o/o f/m 20,00 o/o

14,28 §ta

31-12-2021
€

31-12"2020
c

106"664 201.747

106,664 241.707

-13- sàmenstellingsverkiaring afgegeven

1.115 A 27.766 28.88Í
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Stichting Voedselbank Venlo, Venlo

Eigen vermogen

Het verloop van het vermogen van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeveÍl

Bestemrninqsreserye ccntinu rteit

31-12-2021
€

3L-L2-2020
€

Stand per
Bestedíng

1 januari
iopend jaar

112.536
-O.544

149.56i
-37"031

Stand per 31 december

B eÉef'm[]S_s resel{e_Au-!p-

Stand per 1 januari
Dotatie iopend jaar

Stand per 31 december

B e st e m m Í f gsr_esqtlË -!:ol d.5e I

Stand per 1 januari

Stand per 31 decerrrber

gssLemruossrcserye-Wu&el_cpneep!

Stand per 1 januari
dotatie lopend jaar
Besteding uit reserve

Stand per 31 december

106.194 12.536

31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.0.000
0

tl
20.000

20.0o0 20"ooo

3r-12-2021 31-12-2020

2.181 2.181

:-=34§l 7.181

€€

31-Í2-2021
€

3r.-12-2020
€

100.000
0

-96.374
100.000

3.626 100,000

0

0

-14- sàmenstellingsverklàri ng afgegevel
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Si:ichting Voedselbank Venlo, Venlo

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende-schulden. toelichting

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2A20, geen posten met een overeengekomen looptijd
die langer is dan l" jaar.

Schulden worden gewaardeerd tegen norninale waarde tenzij anders is bepaald.

31- 12-2021
€

31-12-2020

EelaStt.Uge_n_et-ple$regsset§ le_ve{z eke ri-no e n

ïe betalen omzetbeiasting

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

0 2.73ë

o 2.735

3.544

3.544 o

-15- semenstellingsverklari ng afg€geven
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Stichting Voedseibank Venlo, Venlo

2§X.L 2020

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2021" nader toegelichtl

Totaal omzet

Ontvangen donaties
0ptrrengsten aclies
laarbijdrage Voedselbank NL
Ontvangsten Projecten
Overige inkomsten

Inkoopwaarde

Kosten projekten

Vrljwilligers

Kosten vrijwilligers

Afschrijvingen

Afschrijving hu urdersinvesteringen
Afschrijving inventaris
Afschrijving verrroermiddelen

Huisvestingskosten

Huurkosten huisvesting
Onderhoud/reparaties gebouwen
Energieverbruik
Zakelijke lasten huisvesting

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Drukwerk
Autom ati seri n gskosten

€€

1.40.679
2.549
4.055

rt4.510
11.430

L13.323
4.42t
2..829

0
4.180

203,223 184.753

44.896

44"496

2.254 249

2.254 ?49

0

o

1qo

1.111
5.594

159
3.444
) q)o

6.864 6.13?

32.754
1.138
2..931

971

28.S01
2.654
3.050
1.114

37.800 35.719

1.419
1.638

197
960

r.038
219
990

4.2L4 3"4V9

Vervalg ap volgende pagina.

- t0 - saírensletlingsverklàri§g aÍgegeveft
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Stichting Voedselbank Venlo, Venlo

202L 2020
Verualq van voríge pagina.

A,utokosten

Brandstofkosten
0nderlroudskosten autc's
Motorrijtuigenbelasti n g
Verzekering vervoermÍddeien
Overíge vervoerskosten

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Kosten Keuken
Gebru i ksvoorwerpen
Kosten vöedselveiligheid en schoonrnaak
Onderhoudskosten koelingen
Website
Kosten rq;inkelconcept
Aankoop voedsetr
Overige verkoopkosten

Algemene kosten

Bestuurskosten
Diverse verzekerinEen
Overige algemene kosten

Financiële bàten en lasten

BentËla§len-ql1§esrts§lj&e -ks§lstr

Bankkosten
Rentelasten rekening-coumnt bank

€€

7.156
3.997

620
4"144
L.!1L

5.065
1".244

É14
a a1É

350

17.§29 11.O71

1.015
1.fr47
1.530
6.288

658
133

62.653
L2.962
6.902

637
I .U11
6.216
3.988

R7R

175
()

26.558
a, A))

93.188 43.095

678
1"721

191

757

2.s90 1.506

478

7?A 533

749
0

55
734

0

-17- samenstei!in gsver-klaring aÍgegever
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Overige toetrichtlngen

Exploitatiehestemmi ng

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2021 in overeenstemming met de statuten als voigt te bestemmen

Besteding uit de bestemmingsreserve csntinuïteit: € 6.342,-
BestedinE uít de besternmi ngsreserve Wi nkelconcept € 96. 3 74, -

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt,

Besloten in de bestuursvergadering d.d.

Stichting Voedselbank Venlo, Venlo

Í\4

Mo,!*s
Leenders

Secretèr;S

I Bosch
PÉnningmeester

-1ö- samerstellingsverkiarinE afgegeveil


