
               Stichting Gaarkeuken van Rotterdam

               T.a.v. dhr. Segers

               Zegenstraat 9

               3082XM  ROTTERDAM

               Jaarrekening 2019



Stichting Gaarkeuken van Rotterdam

T.a.v. dhr. Segers

Zegenstraat 9

3082XM  ROTTERDAM

               Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Accountantsrapport

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 3

1.2 Algemeen 4

1.3 Resultaatvergelijking 4

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019 7

2.2 Staat van baten en lasten over 2019 9

2.3 Kasstroomoverzicht over 2019 10

2.4 Toelichting op de jaarrekening 11

2.5 Toelichting op de balans 14

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 17

3. Bijlagen

3.1 Staat van de vaste activa 21



1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Bezoekadres:
Schoolstraat 1 
2912 CP Nieuwerkerk a/d IJssel 
T: 0180 – 312 414 

Vigilate Accountants B.V. 
Postbus 48  
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel 
W: www.vigilate.nl
E:  info@vigilate.nl

IBAN:  NL20 RABO 0345294572
BIC:  RABONL2U
KvK:  24355747
BTW:  NL812754578B01

               Stichting Gaarkeuken van Rotterdam

               T.a.v. dhr. Segers

               Zegenstraat 9

               3082XM  ROTTERDAM

Referentie: 19-NMU-32800                Nieuwerkerk aan den IJssel  , 

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte heer Segers,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,

Vigilate Accountants B.V.

Ruud Kuiper RA

Registeraccountant

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

stichting.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Gaarkeuken van Rotterdam.

De jaarrekening van Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de

winst- en verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 81.319 100,0% 70.968 100,0%

Activiteitenlasten 21.795 26,8% 14.486 20,4%

Bruto exploitatieresultaat 59.524 73,2% 56.482 79,6%

Lonen en salarissen 26.119 32,1% 25.876 36,5%

Sociale lasten 5.152 6,3% 4.814 6,8%

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.354 2,9% 2.029 2,9%

Overige personeelskosten 8.551 10,5% 7.269 10,2%

Huisvestingskosten 400 0,5% 587 0,8%

Exploitatie- en machinekosten - 0,0% 550 0,8%

Verkoopkosten 1.502 1,9% 556 0,8%

Autokosten 2.677 3,3% 1.737 2,5%

Kantoorkosten 3.649 4,5% 1.524 2,2%

Algemene kosten 6.096 7,5% 3.196 4,5%

Beheerslasten 56.500 69,5% 48.138 68,0%

Exploitatieresultaat 3.024 3,7% 8.344 11,6%

Rentelasten en soortgelijke kosten -226 -0,3% -222 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -226 -0,3% -222 -0,3%

Resultaat 2.798 3,4% 8.122 11,3%

De directie wordt gevoerd door:

- S.J. Sies

- J.C.J. Segers

- R.H.C. Tol

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Blijkens de akte d.d. 06-04-2017 werd de stichting Stichting Gaarkeuken van Rotterdam per genoemde

datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68502508.

De doelstelling van Stichting Gaarkeuken van Rotterdam wordt als volgt omschreven:

Het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen, mensen met lage inkomens en kwetsbaren in de

samenleving.

2019 2018
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 81.319 100,0% - 0,0%

Activiteitenlasten 21.795 26,8% - 0,0%

Bruto exploitatieresultaat 59.524 73,2% - 0,0%

Lonen en salarissen 26.119 32,1% - 0,0%

Sociale lasten 5.152 6,3% - 0,0%

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.354 2,9% - 0,0%

Overige personeelskosten 8.551 10,5% - 0,0%

Huisvestingskosten 400 0,5% - 0,0%

Verkoopkosten 1.502 1,9% - 0,0%

Autokosten 2.677 3,3% - 0,0%

Kantoorkosten 3.649 4,5% - 0,0%

Algemene kosten 6.096 7,5% - 0,0%

Beheerslasten 56.500 69,5% - 0,0%

Exploitatieresultaat 3.024 3,7% - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -226 -0,3% - 0,0%

Som der financiële baten en lasten -226 -0,3% - 0,0%

Resultaat 2.798 3,4% - 0,0%

2019 Begroting 2019

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.  JAARREKENING



Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 1.855 1.709

Vervoermiddelen 5.645 7.569

7.500 9.278

Vlottende activa

Vorderingen 
Overlopende activa 5.664 10.606

5.664 10.606

Liquide middelen 39.576 54.342

Totaal activazijde 52.740 74.226

Rotterdam, 

Stichting Gaarkeuken van Rotterdam

S.J. Sies J.C.J. Segers

R.H.C. Tol

31 december 2019 31 december 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 39.199 43.371

Bestemmingsreserves 1.600 -

40.799       43.371       

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen 5.370 -

5.370 -

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.557 1.277

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.183 1.182

Overige schulden 3.831 896

Overlopende passiva - 27.500

6.571 30.855

Totaal passivazijde 52.740 74.226

Rotterdam, 

Stichting Gaarkeuken van Rotterdam

S.J. Sies J.C.J. Segers

R.H.C. Tol

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 29.262 26.240

Subsidiebaten - 10.760

Giften en baten uit fondsenwerving 52.057 33.968

Baten 81.319 70.968

Inkoopwaarde geleverde producten 21.795 14.486

Activiteitenlasten 21.795 14.486

Bruto exploitatieresultaat 59.524 56.482

Lonen en salarissen 26.119 25.876

Sociale lasten 5.152 4.814

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.354 2.029

Overige personeelskosten 8.551 7.269

Huisvestingskosten 400 587

Exploitatie- en machinekosten - 550

Verkoopkosten 1.502 556

Autokosten 2.677 1.737

Kantoorkosten 3.649 1.524

Algemene kosten 6.096 3.196

Beheerslasten 56.500 48.138

Exploitatieresultaat 3.024 8.344

Rentelasten en soortgelijke kosten -226 -222

Som der financiële baten en lasten -226 -222

Resultaat 2.798 8.122

Resultaat 2.798 8.122

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -4.172 8.122

Bestemmingsreserve 1.600 -

Bestemmingsfonds 5.370 -

2.798 8.122

Rotterdam, 

Stichting Gaarkeuken van Rotterdam

S.J. Sies J.C.J. Segers

R.H.C. Tol

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.024

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 2.354

2.354

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 4.942

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -24.284

-19.342

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -13.964

Rentelasten en soortgelijke kosten -226

-226

Kasstroom uit operationele activiteiten -14.190

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -576

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -576

Mutatie geldmiddelen -14.766

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 54.342

Mutatie geldmiddelen -14.766

Stand per 31 december 39.576

2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Stichting Gaarkeuken van Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 68502508.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De activiteiten van Stichting Gaarkeuken van Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan

voornamelijk uit:

- Het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen, mensen met lage inkomens en kwetsbaren in de

samenleving.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zegenstraat 9 te Rotterdam.
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid

als bestemmingsfonds.

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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

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.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Vervoer-

middelen

Totaal 2019

€ € €

Aanschafwaarde 1.814 9.620 11.434

Cumulatieve afschrijvingen -105 -2.051 -2.156

Boekwaarde per 1 januari 1.709 7.569 9.278

Investeringen 576 - 576

Afschrijvingen -430 -1.924 -2.354

Mutaties 2019 146 -1.924 -1.778

Aanschafwaarde 2.390 9.620 12.010

Cumulatieve afschrijvingen -535 -3.975 -4.510

Boekwaarde per 31 december 1.855 5.645 7.500

Inventaris 20 %

Vervoermiddelen 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende activa

Nog te factureren omzet 5.664 10.606

Liquide middelen

NL46 RABO 0318 0853 13 39.113 53.322

Kas Steengoed 125 1.020

Kas Bij de Hef 138 -

Kruisposten 200 -

39.576 54.342

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 43.371 35.249

Bestemming resultaat boekjaar -4.172 8.122

Stand per 31 december 39.199 43.371

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 1.600 -

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 1.600 -

Stand per 31 december 1.600 -

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Vastgelegd vermogen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds 5.370 -

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 5.370 -

Stand per 31 december 5.370 -

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de realisatie van het wijkrestaurant aan de Oranjeboomstraat

te Rotterdam. De reden van deze beperking is gelegen in het besluit van de bestuurders. 

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de realisatie van het wijkrestaurant aan de Oranjeboomstraat

te Rotterdam. De reden van deze beperking is gelegen in de eisen die de subsidieverstrekker hieraan stelt.

Als overige voorwaarden zijn gesteld het terugbetalen van de subsidie bij het niet realiseren van de

doelstelling.
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.5  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.557 1.277

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.183 1.182

Loonheffing

Loonheffing laatste periode 1.183 1.182

Overige schulden

Nog te betalen nettoloon 249 -273

Reservering vakantiegeld 1.082 1.169

Nog te betalen accountantskosten 2.500 -

3.831 896

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies - 7.500

Vooruitontvangen donaties - 20.000

- 27.500

 - 16 -



Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Baten als tegenprestatie voor leveringen 29.262 26.240

Subsidiebaten

Subsidiebaten - 10.760

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties fondsen 50.876 32.500

Donaties particulieren 469 1.468

Donaties kerken 712 -

52.057 33.968

Inkoopwaarde geleverde producten

Inkopen maaltijden 21.795 14.486

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 23.954 24.084

Vakantietoeslag 2.165 1.792

26.119 25.876

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten 5.152 4.814

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 430 105

Vervoermiddelen 1.924 1.924

2.354 2.029

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 0,7 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2018 was dit 0,75 werknemer.
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Overige personeelskosten

Onkostenvergoedingen 540 -

Lunchkosten en verteringen 767 216

Scholings- en opleidingskosten - 177

Vrijwilligersvergoedingen 7.062 5.273

Arbodienst 182 -

Uitzendkrachten - 1.603

8.551 7.269

Huisvestingskosten

Overige huisvestingskosten 400 587

Exploitatie- en machinekosten

Huur machines - 112

Klein gereedschap - 438

- 550

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.365 420

Relatiegeschenken 137 136

1.502 556

Autokosten

Brandstoffen 793 1.330

Reparatie en onderhoud 1.040 -

Motorrijtuigenbelasting 660 -

Overige autokosten 184 407

2.677 1.737

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.952 440

Telecommunicatie - 48

Kosten automatisering 345 865

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 230 -

Overige kantoorkosten 1.122 171

3.649 1.524
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Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 2.848 116

Administratiekosten 610 968

Zakelijke verzekeringen 2.638 2.112

6.096 3.196

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 226 222

Personeelsleden

Gebeurtenissen na balansdatum

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 0,7 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2018 was dit 0,75 werknemer.

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, welke het beeld van de jaarrekening

kunnen beïnvloeden.      
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3.  BIJLAGEN



Stichting Gaarkeuken van Rotterdam te Rotterdam

3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2019

Inves-

teringen

2019

Desinves-

teringen

2019

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2019

Afschrij-

vingen tot

01-01-2019

Afschrij-

vingen 

2019

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2019

Boekwaard

e per 

31-12-2019

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € € € € € %

Materiële vaste activa

Inventaris
Vriezer 17-09-2018 1.814 1.814 105 363 - 468 1.346 20,00

Horeca pannen 03-06-2019 576 576 67 - 67 509 20,00

1.814 576 - 2.390 105 430 - 535 1.855 -

Vervoermiddelen

Peugeot Partner VS-937-T 08-12-2017 9.620 9.620 2.051 1.924 - 3.975 5.645 20,00

Totaal materiële vaste activa 11.434 576 - 12.010 2.156 2.354 - 4.510 7.500 -

Totaal vaste activa 11.434 576 - 12.010 2.156 2.354 - 4.510 7.500 -
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