Concept jaarverslag 2014.

Apeldoorn, 1 juli 2015.

Algemeen.
De concept jaarrekening 2014 is gebaseerd op de interne cijfers van de stichting. De cijfers worden in de tweede
helft van 2015 door Boon Accountants te Apeldoorn gecontroleerd, waarna de definitieve jaarrekening zal worden
opgemaakt en gepubliceerd.
De interne cijfers zijn derhalve voorlopige cijfers, bedoeld om de verschillende belanghebbenden binnen (m.n.
bestuur en Raad van Advies) en buiten de Stichting (m.n. donateurs en subsidiegevers) te informeren.

Balans 2014.
Activa
31-12-2013
Vaste activa
pompinstallatie
tuingereedschap
Groupil
Handfrees
overig

31-12-2014

17.891,10
8.531,33
0,00
0,00
0,00
26.422,43

14.312,88
8.425,06
3.856,00
12.051,61
1.555,36
40.200,91

debiteuren

13.622,72

5.017,73

liquide middelen

45.088,20

60.531,97

balanstotaal

85.133,35

105.750,61

totaal vaste activa

Vlottende activa

Passiva
31-12-2013
vermogen
Vlottende passiva
vooruitontvangen
crediteuren
balanstotaal

31-12-2014

77.259,59

65.081,41

9.007,54

31.700,00
8.969,20

86.267,13

105.750,61

Toelichting op de balans.
Ter vergelijking is de balans ultimo 2013 opgenomen.
Het jaar 2014 kenmerkt zich door de verdere groei van de activiteiten, waarvoor veel is geïnvesteerd. Er is voor
gekozen alleen de grotere investeringen op te nemen in de balans, er is veel in klein materiaal en uren
geïnvesteerd in de verbeteringen op en rond de akker.
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De grootste investeringen, de aanschaf van een nieuwe handfrees en de aanschaf van een elektrische
bedrijfswagentje, de Groupil, zijn aangeschaft met specifieke donaties van derden. Deze donaties zijn niet als
inkomsten opgenomen in de verlies en winstrekening, de aanschaf is daardoor direct ten gunste van het
vermogen gekomen. Hierdoor is het vermogen goed op peil gebleven.
De liquiditeit is eind 2014 ruim te noemen, hetgeen voornamelijk is veroorzaakt doordat een tweetal donaties,
bestemd voor 2015, in het boekjaar 2014 beschikbaar zijn gesteld.
Debiteuren en crediteuren zijn redelijk in evenwicht met elkaar. Beide verplichtingen zijn in de eerste helft van
2015 allemaal nagekomen.

Verlies- en winstrekening 2014.
2013

2014

98.283,33
15.333,21
1.789,00
470,41

49.776,67
21.327,79
1.425,00
10.523,11

115.875,95

83.052,57

10.693,81
4.697,67
2.505,74
5.042,10
3.126,51
1.168,98
4.076,12

36.923,93
23.785,06
1.375,00
6.027,99
2.528,05
3.633,39
6.750,77
8.233,38
0,00
14.404,27
740,40
212,47
0,00

Inkomsten:
donaties
subsidies /part. Gemeente
activiteiten
opbrengst akker
Totale inkomsten
Uitgaven:
salariskosten
LB/soc.lasten/pensioen
kosten vrijwilligers
kosten werkkleding
kosten levensmiddelen
inhuur/werk derden
kosten bewerking land
zaai- en pootgoed
kosten activiteiten
bedrijfskosten
accountantskosten
bankrente en -kosten
bestuurskosten

2.897,32
1.850,03
2.645,16
117,56
29,65

Totale kosten
afschrijvingen
rentebaten

38.850,65
0,00
234,29

104.614,71
10.050,23

Resultaat

77.259,59

-31.612,37

Ter vergelijking zijn tevens de cijfers over 2013 opgenomen.

Toelichting op de verlies- en winstrekening.
De inkomsten bestaan grotendeels uit donaties van diverse instanties. Naast de opgenomen donaties is t.b.v.
specifieke investeringen door een tweetal instellingen € 21.000,-- beschikbaar gesteld , deze inkomsten zijn niet
opgenomen in de verlies- en winstrekening, aangezien deze gelden niet bestemd zijn om de kosten van de
stichting te kunnen dekken.
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Verkopen zijn in 2014 voorzichtig op gang gekomen. De particuliere verkoop heeft voor een groot deel bestaan
uit de verkoopopbrengst van aardappelen, de pieperfunding. Daarnaast is de verkoop aan lokale en regionale
bedrijven, m.n. horeca, eveneens op gang gekomen. De oogst die niet via deze beide kanalen is verkocht, is
geschonken aan de voedselbank. De schatting is dat dit een marktwaarde van ca. € 15.000,-- vertegenwoordigd.
In 2014 zijn een tweetal betaalde krachten in dienst geweest, een bedrijfsleider en een tuinder. Daarnaast is een
beperkte vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. De meeste vrijwilligers hebben zich belangeloos ingezet om de
stichting in 2014 verder uit te bouwen. Uiteraard wordt er wel voor gezorgd, dat een deel van het eten en
drinken voor de vrijwilligers en cliënten beschikbaar is. Het bestuur is eveneens onbezoldigd.
De directe kosten om het teeltplan uit te voeren, inhuur/werk derden, zaai- en pootgoed en bewerkingskosten
van het land, liggen in 2014 op afgerond € 20.000,--. Voor 2013 is de specificatie minder stringent doorgevoerd
en daardoor is vergelijking niet goed mogelijk.
De bestemmingsprocedure heeft eenmalige leges met zich meegebracht, deze kosten zijn direct ten laste van het
resultaat geboekt en niet geactiveerd. Ook de bedrijfskosten liggen relatief hoog, hierin zitten veel verborgen
kosten (met name materiaalkosten) t.b.v. de verbetering van de infrastructuur.
In 2013 is niet afgeschreven op de activa, dit is in 2014 voor het eerst gedaan.
Uiteindelijk wordt het boekjaar met een verschil afgesloten. Dit tekort is opgevangen uit de beschikbare
liquiditeiten uit 2013.

Namens het bestuur.
d.d. 1 juli 2015.

Drs. J. van Tongeren
Penningmeester.
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