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Aan het bestuur van  
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Postbus 476 

5600 AL Eindhoven 

 

 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 
ACCOUNTANT 
 

Wij hebben de door ons gewaarmerkte jaarrekening 2019 van Stichting Voedselbank 

Eindhoven e.o. te Eindhoven beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2019 en de exploitatierekening over 2019 met de toelichting, waarin zijn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is verantwoordelijk voor het opmaken van de 

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Stichting 

Voedselbank Eindhoven e.o. is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op 

basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in 

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 

'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen 

aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig 

plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat 

de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.  

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert 

in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden 

bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en 

overige functionarissen van Stichting Voedselbank Eindhoven e.o., het uitvoeren van 

cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de 

verkregen informatie.  

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn 

aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht 

verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve 

brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 



 

  

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden 

moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. 

Per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met in 

Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

Eindhoven, 24 april 2020 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: M.M.P.G. van Os MSc RA 

 

 

Kenmerk: 2020.0074.beov 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019  
 

  31 december 2019   31 december 2018  
 € € € € 

ACTIVA 

Vaste activa 
    

Materiële vaste activa     

Bedrijfsgebouwen  56.321    -   
Inventarissen  75.374    104.876   
Vervoermiddelen  150.555    188.937   
Giften materiële vaste activa  -109.476    -157.052   

   172.774    136.761  
     
Vlottende activa 

    
Vorderingen     

Overige vorderingen en overlopende activa   3.801    5.240  
     
Liquide middelen   187.442    167.360  
 
       
   364.017    309.361  
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  31 december 2019   31 december 2018  
 € € € € 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen 
    

Bestemmingsfondsen (privaat)  249.585    198.946   
Continuïteitsreserve  106.755    105.078   

   356.340    304.024  
     
Kortlopende schulden 

    

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten  1.345    4.336   
Overige schulden en overlopende passiva  6.332    1.001   
 

  7.677    5.337  
 
       
   364.017    309.361  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019  

 

 

 2019    2019  

 

 2018  
               € € € 
                                                                 Werkelijk      Begroting      Werkelijk 

Baten  213.018   146.000   293.175  

Lasten 
   

Overige personeelsbeloningen  9.576   9.000   7.873  
Afschrijvingen op materiële vaste activa  23.821   -   18.614  
Huisvestingskosten  61.080   75.250   50.765  
Exploitatie- en machinekosten  14.044   12.500   11.972  
Verkoopkosten  829   500   2.211  
Autokosten  32.435   32.750   31.082  
Kantoorkosten  5.262   4.000   7.169  
Algemene kosten  13.463   12.000   9.437  

Totaal van som der kosten  160.510   146.000   139.123  

Totaal van bedrijfsresultaat  52.508   -   154.052  

Rentelasten en soortgelijke kosten  -192   -   -199  

Totaal van netto resultaat  52.316   -   153.853  

 
Resultaatbestemming 

Bestemmingsfonds investeringen  50.639    153.946  
Continuïteitsreserve  1.677    -93  
  52.316    153.853  
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is feitelijk en statutair gevestigd op Kanaaldijk 15D, 5613 DH te 
Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17184876. 

Algemene toelichting  

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. bestaan voornamelijk uit:  
1. De stichting heeft ten doel: 
Het bestrijden van armoede en verspilling in Nederland 
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
a. Het ter beschikking stellen van levensmiddelen van goede kwaliteit (bijvoorbeeld levensmiddelen die 
tegen het einde van de houdbaarheidsdatum aan zitten of uit overproductie van bedrijven) als noodhulp 
aan cliënten; 
b. Cliënten te wijzen op en zonodig in contact brengen met de daarvoor aangewezen instanties binnen de 
gemeente, belast met armoedebestrijding; 
c. Het ondersteunen van acties gericht op het structureel overbodig maken van de voedselbank; 
d. Samen te werken met de andere voedselbanken in Nederland; 
e. Het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht 
kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn. 
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en volgens de bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 BW.  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. De jaaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen  

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur 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.  
 
De giften op materiële vaste activa werden tot en met boekjaar 2017 boekhoudkundig in mindering 
gebracht op de materiële vaste activa. Door deze wijze van inrichting wordt inzichtelijk welk bedrag 
bestemd was voor de investering/vervanging van materiële vaste activa. Vanaf boekjaar 2018 worden 
deze giften in een aparte bestemmingsreserve verantwoord. 
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Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Omzetverantwoording 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur 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. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Materiële vaste activa 

 Bedrijfs-
gebouwen 

Inventarissen Vervoer-
middelen 

Giften 
materiële 

vaste activa 

Totaal 

 € € € € € 

Stand per 1 januari 2019 
     

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs   -   323.428   269.617   -157.052   435.993  
Cumulatieve afschrijvingen   -   -218.552   -80.680   -   -299.232  

Boekwaarde per 1 januari 2019  -   104.876   188.937   -157.052   136.761  

Mutaties  
     

Investeringen   59.836   342   -   -   60.178  
Afschrijvingen   -3.515   -29.844   -38.382   47.920   -23.821  
Desinvesteringen   -   -   -   -344   -344  

Saldo mutaties   56.321   -29.502   -38.382   47.576   36.013  

Stand per 31 december 2019 
     

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs   59.836   321.085   267.299   -109.476   538.744  
Cumulatieve afschrijvingen   -3.515   -245.711   -116.744   -   -365.970  

Boekwaarde per 31 december 
2019  56.321   75.374   150.555   -109.476   172.774  
Afschrijvingspercentages  10%   10% - 20%   20%   10% - 20%   
 
Vlottende activa 

Vorderingen 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Overige vorderingen  3.800   4.631  
Vooruitbetaalde kosten  1   609  

  3.801   5.240  
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  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

Liquide middelen 

ABN AMRO spaarrekening  54.315   54.315  
ABN AMRO lopende rekening  132.672   111.267  
Kas  455   328  
Overlopende kruisposten  -   1.450  

  187.442   167.360  
 
Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, behoudens de ontvangsten in 2018 en 
2019 ten behoeve van de investeringen in de verbouwing Kanaaldijk Noord 15C, ten aanzien van 
investeringen die nog dienen plaats te vinden. Het bedrag van nog te verrichten investeringen betreft een 
bedrag ad. € 76.000,--. Dit bedrag is per saldo opgenomen onder het eigen vermogen onder het 
bestemmingsfonds huisvesting. 
 
Stichtingsvermogen 

 
 Bestem-

mings-
fondsen 
(privaat) 

Continuïteits-
reserve 

Totaal 

 € € € 

Stand per 1 januari 2019  198.946   105.078   304.024  
Dotatie uit resultaatverdeling   74.460   -   74.460  
Uit resultaatverdeling   -   1.677   1.677  
Onttrekking uit resultaatverdeling   -23.821   -   -23.821  

Stand per 31 december 2019  249.585   106.755   356.340  
 
De continuïteitsreserve is gevormd vanuit de overige reserves per einde boekjaar 2016 ter dekking van 
risico's op korte termijn. Deze continuïteitsreserve bedraagt maximaal 1,5 maal de exploitatiekosten van 
de stichting, eea conform VFI richtlijn reserves goede doelen. 
 

  31-12-2019  
 € 

Bestemmingsfonds huisvesting 

Saldo 1-1-2019   62.185  
Toevoeging 2019   74.460  
Onttrekking via resultaatbestemming   -3.515  
Totaal   133.130  
 
Het bestemmingsfonds is gevormd door de ontvangen giften voor het doen van investeringen voor de 
verbouwing aan de Kanaaldijk Noord 15C. De afschrijvingslasten van deze aanschaffingen zullen via de 
resultaatbestemming onttrokken worden aan dit bestemmingsfonds. 
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  31-12-2019  
 € 

Bestemmingsfonds vervoersmiddel 

Saldo 1-1-2019   136.761  
Toevoeging 2019   -  
Onttrekking via resultaatbestemming   -20.306  
Totaal   116.455  
 
Het bestemmingsfonds is gevormd door ontvangen giften voor de aanschaf in 2018 van een koel- en 
bakwagen. De afschrijvingslasten van deze aanschaffingen worden via de resultaatbestemming 
onttrokken aan dit bestemmingsfonds. 
 
Kortlopende schulden 

  

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren  1.345   4.336  
 
Overige schulden en overlopende passiva 

Overige schulden  6.332   1.001  
 
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is ca. 
€ 61.000. De resterende looptijd van het huurcontract is van onbepaalde duur met een opzegtermijn van 
1 jaar. 
 
 
 
Gebeurtenissen na Balansdatum 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 
Financiële gevolgen voor Stichting Voedselbank Eindhoven met mogelijke invloed op de continuïteit zijn 
op dit moment niet of zeer beperkt aanwezig en op basis van de actuele situatie verwacht het bestuur 
geen materiële impact op de financiële positie van de stichting. 
 
Door de onzekerheid over de uiteindelijke economische impact van het Coronavirus en de getroffen 
en nog te treffen overheidsmaatregelen, zijn de uiteindelijke gevolgen voor de financiële positie van 
Stichting Voedselbank Eindhoven moeilijk in te schatten, evenals de periode waarover de huidige crisis 
zich voortzet. 
 
Indien de ontwikkelingen dit vereisen, zal het bestuur aanvullende maatregelen treffen. 
De mogelijk nog te treffen maatregelen en de actuele situatie zijn voor het bestuur voldoende reden 
om op dit moment te kunnen vertrouwen op duurzame voortzetting van de stichting. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

  2019   2018  
 € € 

Baten 

Giften bedrijven  114.358   218.607  
Giften particulieren  27.993   14.568  
Subsidie gemeente Eindhoven  70.667   60.000  
  213.018   293.175  
 
Onder de giften bedrijven is een bedrag ad. € 74.460,-- verantwoord wat in 2019 is ontvangen voor de 
investeringen in de verbouwing aan de Kanaal-Dijk Noord 15C.  
De jaarlijkse afschrijvingslasten van de geinvesteerde materiele vaste activa worden via de 
resultaatbestemming ten laste gebracht van de gevormde bestemmingsfondsen.  
 
 
Overige personeelsbeloningen 

Overige personeelskosten  9.576   7.873  
 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Afschrijvingen materiële vaste activa  23.821   18.614  
 
 
 
Huisvestingskosten 

Huur bedrijfspand  54.390   38.893  
Gas, water & elektra  5.314   9.245  
Onderhoud pand  248   2.320  
Schoonmaakkosten  967   285  
Overige huisvestingskosten  161   22  
  61.080   50.765  
 
Exploitatie- en machinekosten 

Reparatie en onderhoud machines en inventaris  11.477   9.270  
Kleine aanschaffingen  2.567   2.702  
  14.044   11.972  
 
Verkoopkosten 

Drukwerk en verpakkingskosten  259   1.918  
Drukwerk en folders  -   33  
Overige verkoopkosten  570   260  
  829   2.211  
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  2019   2018  
 € € 

Autokosten 

Assurantiepremie auto's  12.641   9.954  
Brandstofkosten auto's  10.697   8.846  
Vergoeding reiskosten vrijwilligers  5.361   8.162  
Reparatie en onderhoud  2.357   2.440  
Motorrijtuigenbelasting  1.379   1.394  
Overige autokosten  -   286  
  32.435   31.082  
 
Kantoorkosten 

Kantoorbenodigheden  3.172   4.800  
Telefoon- en internetkosten  1.488   1.536  
Port  602   833  
  5.262   7.169  
 
Algemene kosten 

Abonnementen en contributies  7.789   5.887  
Verzekeringen algemeen  1.698   1.390  
Administratie- en accountantskosten  1.210   1.209  
Verteerkosten uitdeelpunten  -   142  
Overige algemene kosten  2.766   809  
  13.463   9.437  
 

 
Rentelasten en soortgelijke kosten 

Betaalde bankrente  192   199  
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Analyse verschil werkelijkheid met begroting 2019 

  2019    2019   Mutatie  
 € € € 
Baten  213.018   146.000   67.018  

Overige personeelsbeloningen  9.576   9.000   576  
Afschrijvingen op materiële vaste activa  23.821   -   23.821  
Huisvestingskosten  61.080   75.250   -14.170  
Exploitatie- en machinekosten  14.044   12.500   1.544  
Verkoopkosten  829   500   329  
Autokosten  32.435   32.750   -315  
Kantoorkosten  5.262   4.000   1.262  
Algemene kosten  13.463   12.000   1.463  

Totaal van som der kosten   160.510   146.000   14.510  

Totaal van bedrijfsresultaat   52.508   -   52.508  

Financiële baten en lasten  -192   -   -192  

Totaal van netto resultaat  52.316   -   52.316  

Onder de baten zijn in 2019 giften opgenomen ad. € 74.460,--, welke ontvangen zijn voor het doen van 
investeringen voor de verbouwing van Kanaaldijk Noord 15C. De investeringen worden geactiveerd en 
de betreffende afschrijvingslasten worden via de resultaatverdeling onttrokken uit het 
bestemmingsfonds. 
 
Tevens zijn de afschrijvingslasten ad. € 23.821,-- niet begroot, aangezien deze worden onttrokken aan 
het gevormde bestemmingsfonds. 
 

Eindhoven, 9 april 2020 

Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. 
 
   
   
   
R. Baken  J.F.A. Raadsen  M.M.P. Weerts  
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester  
   
 

 


