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Bevestiging bij de,laarrekening
{Letter of Representation }

Soesveld Van der Burg Accountancy en Belastingadviezen
Beukenhorstweg 39
7101 DJ \JVINTERSUfIJK

Winterslvrjk, 1S maart 2018

Mijne heren,

ln het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van stichting

voedselbank Midden-Twente over 2017, delen wij het volgende mede:

Wij hebben u toëgang verschaft tot de gehele Íinanciële administratie en daarbij behorende

bescheíden en wij hebben u alle notulen van vergaderingen van het bestuur ter inzage getoond.

Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot:

a nog niet aanhangig gemaakte belastende schadeclaims of claims waarvan onze advocaat ons

berichtte dat ze waarschijnlijk aanhangig gemaakt zullen worden en dienen te worden

toegelicht als een mogelijk verlies;

b belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen te worden

verantwoord of toegelicht;

c gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 31 december 2A17 en die de huidige

financiële positie in belangrijke mate doen afinrijken van hetgeen uit de balans van die datum

blíjK of die een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de jaanekening;

Er is geen sprake van plannen of intentíee die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de

huidige waarde of rubricering van activa en passiva.

De stichting is eigenaresse van alle in de balans opgenomen activa; er z'rjn geen activa bezwaard of
in onderpand gegevën.

De stichtr'ng heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangíjke invloed

zouden hebben op de jaarrekening.

De continul'teit van de stichting op de juiste manier in de jaanekening is venrerK.
De jaarrekening het beeld geeft zoals wij dat van de stichting hebben en voldoend aan in Nederland

algemeen aanvaardbare richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Alle significante oordeelsvorming is doorgenomen en akkoord. Ten slotte bevestigen wij dat wij

instemmen met de op 19 maart 2018 door u aan ons overhandigde jaarrekening.

Hoogachtend,

Stichtlng Voedeelbank Midden-Twente

A.G.H. van Vl/ermeskerken, secretaris
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Bcesveld W van der Burg
ACCOUNïANCY ËN BELASï!NGADVIËZËN

$tichting Voedselbank Midden-Twente
Sloetsweg 240
7556 HW Hengelo

Winterswijk, 1g maart 2018

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van De Voedselbank Midden-Twente te Hengelo is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarekening bestaat uit de balans per 31 december 20í7 en de
winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting.

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. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaanekening overeenkwam met onze
kennis van De Voedselbank Midden-Twente.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor eccountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze
standaard wordt van ons venracht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen.Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
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VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

A:   BALANS

balans per balans per balans per
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA
Matriële vaste aktiva

transport 91.569 111.869 91.366
inventaris 31.762 43.205 47.504

Vlottende aktiva
vorderingen 0 0 0
banksaldo 203.550 205.608 220.465
kasgeld 483 175 0

327.364 360.857 359.335

PASSIVA
eiegn vermogen

vermogen 177.664 247.900 246.997
reserves en voorzieningen

best. reserve inventaris 57.600 46.157 35.238
best. reserve transport 67.100 46.800 62.100
best. reserve verhuizing 25.000 20.000 15.000

Kortlopende schulden
Overige schulden 0 0 0

327.364 360.857 359.335



VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

B:   OVERZICHT BATEN EN LASTEN

begroting rekening begroting rekening begroting rekening begroting
2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018

Inkomsten
1 Gemeenten 30.000 43.000 30.000 22.100 28.000 32.000 35.000
2 Voedselbanken Nederland 3.000 3.000 3.000 9.017 3.000 3.377 3.000
3 Kerken en particurieren 30.000 34.677 20.000 20.050 20.000 21.054 20.000
4 Bedrijven en reclame 40.000 27.500 26.000 25.683 25.000 18.442 21.000
5 rente 1.500 1.663 1.700 922
6 kleine kas 5.000 2.134 2.002 2.000 1.929 2.000
7 diversen 168

108.000 110.311 80.500 80.515 79.700 77.892 81.000

Uitgaven
1 Organisatie 5.000 5.315 10.000 7.525 9.750 10.000 13.400
2 Vervoer 23.000 18.615 19.700 22.051 20.200 22.868 24.300
3 Voedingsmiddelen 1.500 2.532 4.000 2.341 3.000 2.238 3.200
4 Vrijwilligers 1.000 1.367 1.600 628 1.600 479 1.200
5 Huisvesting 15.500 15.600 13.250 14.030 15.551 15.603 16.502
6 bestemming reserve 30.000 32.918 34.000 35.619 35.143 36.743 36.680

76.000 76.348 82.550 82.194 85.244 87.930 95.282

resultaat 32.000 33.964 -2.050 -1.679 -5.544 -10.039 -14.282


