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Opdrachtbevestiging
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van
Stichting The Art of Charity te Oosterwolde samengesteld op basis van de door u verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2

Hoogachtend,
Ondernemersondersteuning voor het MKB

G.J. Teerling
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Resultaatvergelijking
Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2018 € -873 (2017: € 18.910).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2018 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de
winst-en-verliesrekening over 2018 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2017.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

2018

2017

Omzet
Kostprijs van de omzet
Brutomarge

81.991
-43.502
38.489

100,0%
-53,1%
46,9%

47.088
-18.253
28.835

100,0%
-38,8%
61,2%

Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

88.834
127.323

108,3%
155,3%

60.355
89.190

128,2%
189,4%

Projectkosten
Totaal kosten

128.196
128.196

156,4%
156,4%

81.263
81.263

172,6%
172,6%

-873

-1,1%

7.927

16,8%

0

0,0%

10.983

23,3%

-873

-1,1%

18.910

40,2%

Bedrijfsresultaat
Diverse baten en lasten
Resultaat voor belastingen

Toelichting brutomarge
Het brutowinstpercentage is in 2018 gedaald met -14,3%.
De ontwikkeling van de brutomarge over 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging
Lagere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde stijging
Hogere brutomarge

34.903
-25.249
9.654
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Toelichting bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat gunstiger door:
Hogere brutomarge
Hogere overige opbrengsten

9.654
28.479
38.133

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:
Hogere projectkosten

46.933
46.933

Lager bedrijfsresultaat

-8.800

Stichting The Art of Charity
Oosterwolde

Bestuursverslag
Bestuur:
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: B. Teerling (voorzitter/penningmeester), D.F. Ensing
(secretaris) en H. Geertsma (vicevoorzitter).
Doelstelling:
Mensen in ontwikkelingslanden helpen om op een betere manier voedsel te verbouwen op hun eigen grond,
waardoor ze economisch zelfstandig worden en het voedseltekort wordt tegengegaan. De stichting richt zich
op dit moment op Malawi
Beleid:
Het projectplan dat de stichting in Malawi uitvoert, heet ‘Food For Life’. Het houdt in dat deelnemers een
akker krijgen van 700 m2 en verder de middelen die nodig zijn om op die akker mais te kunnen verbouwen.
Food For Life is een verbeterde versie van het systeem Farming God’s Way. Het project realiseert een veel
grotere opbrengst dan de traditionele landbouwmethode in Malawi.
Alle inwoners van een dorp kunnen in het project participeren. Chiefs bepalen wie deel kunnen nemen als de
vraag groter is dan het aanbod. Plaatselijke comités voeren de planning en het beleid uit onder het bestuur van
een NGO. De NGO Food For LiFe Malawi Limited is op 13 december 2017 door de overheid erkend. Het
bestuur wordt gevormd door vier Malawiërs en een bestuurslid van Stichting The Art of Charity in Nederland.
In Malawi wordt vanuit de NGO samengewerkt met diverse bevolkingsgroepen en kerken.
In Nederland wordt onder andere aan fondswerving gedaan door de verkoop van nieuw woon- en kantoormeubilair in de showroom, Rondweg 90 in Wezep en via internet (zie onder ‘Steun vanuit Nederland’).
Daarnaast wordt via media en via persoonlijke contacten een beroep gedaan op particulieren, kerken,
bedrijven en organisaties. Bij de media valt met name te denken aan het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch
Dagblad, huis-aan-huisbladen, Groot Nieuws Radio, de EO, de lokale omroep en de social media).
Omdat de stichting geen betaalde krachten in dienst heeft, wordt al het geld dat binnenkomt – afgezien van
een beperkte vrijwilligersvergoeding – besteed aan de doelstelling van het project. Diverse vrijwilligers
werken enthousiast mee aan de public relations, de fondswerving, de aanvoer en verkoop van goederen in
de showroom en de verzorging van de website www.helpmalawi.nu en www.livingfair.nl
Communicatie
Communicatie over het project vindt plaats via de website van de stichting, Facebook en Whatsapp en
via kerkbladen van betrokken kerkelijke gemeenten. Via Whatsapp worden wekelijks de verkoop- en winstcijfers
van de showroom bekendgemaakt. Er wordt nog aan gewerkt om regelmatig rapportages uit Malawi te krijgen,
waardoor betrokkenen in Nederland goed op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen van het project.
Risico’s
De risico’s die aan het project verbonden zijn, betreffen de mogelijkheid van misoogsten en de mogelijkheid
dat er te weinig geld binnenkomt om het project volgens plan te kunnen financieren. In het ergste geval
zou dat moeten betekenen dat de omvang van het project moet worden teruggebracht. Het spreekt vanzelf
dat de stichting zich er zo nodig tot het uiterste voor zal inzetten om dat scenario te voorkomen. Gelukkig komt
er op dit moment voldoende geld binnen om alleen maar aan uitbreiding te hoeven denken (zie onder
‘Ontwikkeling van het project in Malawi’).

Een ander risico is de mogelijkheid dat de voorzitter uitvalt. Hij vervult met zijn vele activiteiten een belangrijke
rol in het project en kan daarom node worden gemist. Inmiddels is er wel iemand beschikbaar om zijn plaats in
te nemen wanneer hem iets zou overkomen. Tegelijk blijft de mogelijkheid van een betere taakverdeling
de aandacht houden.
Het uiteindelijke perspectief is dat het project verzelfstandigd wordt en dus kan worden voortgezet
zonder hulp uit Nederland. Daarvoor is het noodzakelijk om in Malawi capaciteit op te bouwen die een
waarborg biedt voor de continuïteit. Met het oog daarop is het project in 2018 een nieuwe fase ingegaan,
de fase van de consolidatie. Voor die nieuwe fase is in overleg met de deelnemers in Malawi een heldere koers
uitgezet. Die koers is op hoofdlijnen geformuleerd in het ondernemersplan voor 2018-2021, dat op de website
van de stichting kan worden ingezien.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd (27 februari, 7 mei, 15 augustus en 20 november). In die
vergaderingen is gesproken over alle aspecten van het werk van de stichting, de reizen van de voorzitter naar
Malawi en de ontwikkelingen rond het project Food For Life.
Naast de reguliere vergaderingen is één keer digitaal vergaderd (op 9 maart) om enkele bestuursbesluiten
te nemen met het oog op de CBF-erkenning (zie onder ‘Steun vanuit Nederland’).
Van elke vergadering is een verslag gemaakt dat in de volgende (reguliere) vergadering werd vastgesteld,
getekend en vervolgens gearchiveerd.
Op 9 oktober is er een bijeenkomst geweest met vrijwilligers. Daarin heeft de voorzitter het een en ander verteld
over zijn meest recente reis naar Malawi. Verder is de stand van zaken opgemaakt rond het vrijwilligerswerk
en zijn nadere afspraken gemaakt voor het vervolg, onder andere met betrekking tot de public relations.
Reizen naar Malawi
De reizen zijn bedoeld om op de projectlocaties de stand van zaken op te nemen, te overleggen met de
leidinggevenden en de overheid, deelnemers te bemoedigen en aan te moedigen en waar nodig aanwijzingen
te geven met het oog op een verbetering van de resultaten.
De heer Teerling is in de verslagperiode drie keer naar Malawi geweest, van 18 december tot 25 januari 2018
(samen met zijn echtgenote), van 9 tot 24 april 2018 (samen met zijn echtgenote en de heer en mevrouw
Steendam) en van 10 september tot 4 oktober 2018 (samen met zijn zoon Pieter-Christiaan). Van de eerste reis
is een blog bijgehouden, die te vinden is op de website www.helpmalawi.nu. Tijdens die reis werden de
heer en mevrouw Teerling uitgenodigd voor een gesprek met de werkgroep agriculture van de het parlement
en de speaker van het parlement in Malawi, die het project een warm hart toedraagt. Tijdens de tweede reis
werd een demonstratie van de methode Food For Life gegeven aan een grote groep mensen, onder wie
afgevaardigden uit kerken en dorpshoofden. Tijdens de derde reis is een demonstratie gegeven van het werken
met compost en zijn gesprekken gevoerd met het oog op biologische landbouw. Verder is er toen weer een
gesprek geweest met de speaker van het parlement.
De bezoeken van de heer Teerling en zijn medereizigers worden met enthousiasme ontvangen en blijken elke
keer weer zinvol en zeer vermoeiend te zijn.
Ontwikkeling van het project in Malawi
Het project begon in 2012 met 27 boeren en is inmiddels uitgegroeid tot een aantal van 3668 deelnemers
in 2018. Er staan 4900 boeren op de wachtlijst.
Ook in 2018 kon weer worden geconstateerd dat op de akkers waar Food For Life is toegepast de opbrengst
groter was dan bij de traditionele landbouwmethode en dat de kolven er veel beter uitzagen. De opbrengst
bleef wel enigszins achter bij die van voorgaande jaren, maar dat neemt niet weg dat opnieuw van een
positief resultaat kan worden gesproken. Dankzij Food For Life hebben 30.000 mensen in Malawi het hele jaar
door elke dag te eten. Met de traditionele methode, toegepast op hetzelfde aantal akkers, zou dat aantal
niet hoger liggen dan 4500.

De sterke groei van het project en de spreiding ervan over het land zorgde er wel voor dat de opgave
logistiek en financieel gezien behoorlijk groot werd. Op een gegeven moment overwoog het bestuur in
de zuidelijke regio, waar de productie het laagst was, met het project te stoppen. Vanuit Malawi werd echter
dringend gevraagd om dat niet te doen. Daarom besloot het bestuur daar voorlopig nog maar door te gaan.
Het werd als een bijzondere zegen ervaren toen het project juist in die regio steun bleek te kunnen krijgen
van de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk, op basis van een onderzoek
dat die raad daar had uitgevoerd. Die steun bood ineens weer mogelijkheden om verder te groeien. Het
streven is nu om de komende jaren tot een aantal van 10.000 deelnemers te komen.
Er is in 2018 veel nagedacht over het produceren van goede, verrijkte compost, in plaats van kunstmest.
Dat is erg belangrijk om het project voor de lange termijn tot een succes te maken. Bij een aantal van 10.000
deelnemers en voldoende beschikbaarheid van verrijkte compost zullen de kosten en baten in evenwicht
zijn en zal financiële hulp vanuit Nederland niet meer nodig zijn.
De productie van de verrijkte compost zal meer worden gecentraliseerd op een aantal locaties, ook bij de
grote steden, waar veel mest beschikbaar is. Vanuit Nederland zijn strosnijders aangevoerd om het benodigde
groen in kleine stukken te knippen. Er moeten trainingen worden gehouden om de boeren te leren hoe ze
deze compost kunnen maken. Vanwege de afstanden zal dat op verschillende plaatsen moeten gebeuren,
maar we beginnen in een trainingscentrum en proefcentrum in het midden van het land. Dankzij de steun van
de overheid in Malawi gaan er steeds meer deuren open en ontstaan er mogelijkheden die we anders niet
zouden hebben. Zo krijgen we ook de mogelijkheid om een ‘voorbeelddorp’ op te zetten. Dat gebeurt in
Chisempheri, een dorp waar ons project heel goed functioneert, met veel enthousiaste deelnemers.
Een punt van zorg is het feit dat de NGO in Malawi nog niet functioneert zoals het zou moeten. Dat komt
onder andere doordat de voorzitter erg ziek is geweest en zijn taken niet door iemand anders zijn overgenomen.
Aan dat functioneren van de NGO zal de komende tijd de nodige aandacht worden gegeven. Een kwalitatief
sterk NGO is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan en de verzelfstandiging van het project.
Steun vanuit Nederland
Met betrekking tot de showroom in Wezep werd in het vorige jaarverslag al melding gemaakt van de overgang
die we hebben gemaakt naar verkoop via affiliatie. In de winkel – en ook via internet – kan men zonder extra
kosten nieuw meubilair kopen van bepaalde bedrijven, waarbij minimaal 20% (soms zelfs 50%) van het
bedrag ten goede komt van het project in Malawi. Er is in 2018 steeds weer een royale bevoorrading
geweest van nieuw woon – en kantoormeubilair. De verkoop varieerde, maar liep over het algemeen
goed. In de jaarcijfers vindt u de feitelijke financiële gegevens. De showroom is 18 uur per week open, op
donderdag, vrijdag en zaterdag. Ze blijkt een uitstekend middel te zijn om meer bekendheid aan het project
te geven. Af en toe is er zelfs internationale belangstelling.
Er zijn voldoende vrijwilligers om te helpen bij het monteren van meubels en dergelijke, maar er is nog steeds te
weinig hulp bij de verkoop. Pogingen om daarvoor nieuwe krachten aan te trekken, hebben tot nu toe geen
resultaat gehad.
Inkomsten werden verder verkregen door bijdragen van particulieren, bedrijven, kerken en organisaties.
Terugziend op 2018 kunnen we spreken van een bijzonder goed resultaat. Er zijn heel wat giften binnengekomen
en diverse instanties hebben flinke bedragen geschonken. De stichting Wilde Ganzen, die ons al eerder geholpen
heeft, kan opnieuw financiële steun bieden, omdat met de capaciteitsopbouw in Malawi feitelijk sprake is van
een nieuw project. Onder ‘Ontwikkelingen van het project in Malawi’ is de steun van de Generale Diaconale
Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk al genoemd. De GDC beschouwt het eerste jaar als een pilot voor
400 boeren. Naar aanleiding van uitzendingen via Groot Nieuws Radio ontstond een contact met een ondernemer
die een bedrijf in India heeft dat hulp kan bieden bij het produceren van goede compost.
De groeiende stroom aan giften en sponsorbijdragen betekent dat het voortbestaan van het project minder
afhankelijk wordt van de opbrengst van de verkoop in de showroom.

Er zijn in 2018 geen nieuwe leningen afgesloten. Bestaande leningen zijn/worden volgens afspraak of
in overleg afbetaald.
In zijn vergadering van 15 augustus heeft het bestuur de Jaarrekeningen 2016 en 2017 goedgekeurd.
Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was dat de stichting een erkenning van het CBF (Centraal Bureau
Fondsenwerving) heeft gekregen. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF als
toezichthouder wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de
Erkenning krijgen. Op de website van het CBF staat in dit verband: “Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede
Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording
afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.”
Ten slotte valt te melden dat een van onze contacten in Malawi (Godwin) in 2018 voor een jaar naar Nederland
is gekomen met het oog op een studie aan de Theologische Universiteit in Kampen. De studie wordt door de
TU betaald en de PKN in Oosterwolde zorgt voor verdere financiële ondersteuning. Het bestuur bekijkt de
mogelijkheden om Godwin voorlichting te laten geven over het project Food For Life.
Heel het jaar 2018 hebben wij mogen genieten van de warmtestralen en zegeningen van Gods liefde op dit
project. Dat geeft een ontzettend dankbaar hart.
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Financiele positie
In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. Opgemerkt dient te
worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum
aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen
hierdoor zijn beinvloed.
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2018 en per 31 december 2017:

31 dec 2018

Activa
Materiële vaste activa
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Kapitaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

31 dec 2017

4.689
104.412
0
11.924

3,9%
86,3%
0,0%
9,9%

4.269
120.586
11.875
6.048

3,0%
84,5%
8,3%
4,2%

121.025

100,0%

142.778

100,0%

29.817
69.765
21.443

24,6%
57,6%
17,7%

30.694
91.377
20.707

21,5%
64,0%
14,5%

121.025

100,0%

142.778

100,0%

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal
wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het
werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
Af: Kortlopende schulden
Netto werkkapitaal

31 dec 2018

31 dec 2017

verschil

104.412
0
0
11.924
116.336
-21.443
94.893

120.586
11.875
0
6.048
138.509
-20.707
117.802

-16.174
-11.875
0
5.876
-22.173
-736
-22.909
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Solvabiliteit
Uit de sovabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen
het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze
solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen
worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van
de onderneming.

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen

31 dec 2018

31 dec 2017

32,7%
24,6%

27,4%
21,5%

Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een
onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande
kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.
31 dec 2018

31 dec 2017

Quick ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden

0,6

0,9

Current ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden

5,4

6,7

Rentabiliteit
De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd
vermogen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het
vreemd vermogen in de onderneming.

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen

31 dec 2018

31 dec 2017

0,0

0,0
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Balans per 31 december 2018
31 dec 2018

31 dec 2017

4.689

4.269

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

4.689
Voorraden en onderhanden werk
Voorraad

104.412

4.269

120.586
104.412

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen

0
0

120.586

3.500
8.375
0

Liquide middelen
Rekening courant bank
Kas
Overige banken

1.499
372
10.053

11.875

6.043
5
0
11.924

6.048

121.025

142.778
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Balans per 31 december 2018
31 dec 2018

31 dec 2017

PASSIVA
Reserves
Overige reserves

29.817

30.694
29.817

Langlopende schulden
Overige langlopende leningen
Overige langlopende schulden

66.765
3.000

30.694

91.377
0
69.765

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen

17.878
3.565

91.377

20.707
0
21.443

20.707

121.025

142.778
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Staat van baten en lasten over 2018
2018

Omzet
Kostprijs van de omzet
Brutomarge

81.991
-43.502

Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Projectkosten
Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Diverse baten en lasten
Resultaat voor belastingen

2017

47.088
-18.253
38.489

28.835

88.834
127.323

60.355
89.190

128.196

81.263
128.196

81.263

-873

7.927

0

10.983

-873

18.910
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Kasstroom over 2018
2018

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)
Mutatie voorzieningen

-873
0
0
0

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen
Mutatie voorraden en onderhanden werk
Mutatie operationele schulden

11.875
16.174
736
28.785
27.912

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen/betaalde rentes
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten
Waardeverandering vordering vaste activa
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten
Betaalde winstbelasting
Mutatie deelnemingen
Mutatie aandeel derden
Mutatie for
Overige baten/lasten

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.912

Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des)investeringen in immateriele vaste activa
(Des)investeringen in materiele vaste activa
(Des)investeringen in financiele vaste activa
Waarvan afschrijvingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen
Mutatie vermogencomponenten
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-420
0
0
-420
0
-4
-21.612
-21.616

Netto kasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

5.876
0

Mutatie geldmiddelen

5.876
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting The Art of Charity, statutair gevestigd op de Grote Woldweg 22 8097 RS te Oosterwolde
bestaan voornamelijk uit het vergaren van vermogen ten behoeve van ontwikkelingswerk, alsmede het verrichten
van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld 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 bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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 genomenindien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omrekening van vreemde valuta's
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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
van ingebruikneming.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, krachtens een
financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de
financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de
toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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 worden aan dezelfde periode toegerekend.
De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het
werk bestede kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van
nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
Bruto-marge
De bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking,
de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van
grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder
netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:
Inventaris
Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin

4.269
0
4.269

(Des)investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

420
0
420

Boekwaarde einde

4.689
31 dec 2018

31 dec 2017

53.562
45.850
5.000
104.412

72.613
43.200
4.773
120.586

0

3.500

0
0

8.375
8.375

1.499
1.499

6.043
6.043

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad
Voorraad goederen
Voorraad Malawi
Voorraad mais Malawi

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen
Te vorderen omzetbelasting

Liquide middelen
Rekening courant bank
Rabobank .732
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
Kas
Kas

Overige banken
Rabobank 3158 6063 80

372
372

5
5

10.053
10.053

0
0

29.817
29.817

30.694
30.694

Eigen vermogen
Reserves

Overige reserves

Overige langlopende schulden
Lening Emoena Projects
Boekwaarde begin

0

Aflossingen
Mutaties

3.000
3.000

Boekwaarde einde

3.000

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Te betalen BTW

31 dec 2018

31 dec 2017

17.878
17.878

20.707
20.707

3.565
3.565

0
0
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Netto-omzet
Opbrengst verkopen 21%
Reis Malawi

Inkopen
Inkoop 0%
Inkoop 21%

Overige opbrengsten
Opbrengst giften
Opbrengst verkopen mais Malawi

Projectkosten
Directe projectkosten Malawi
Interestlasten
Betalingsverschillen
Indirecte projectkosten Malawi

Diverse baten
Buitengewone baten

2018

2017

74.420
7.571
81.991

47.088
0
47.088

1.081
42.421
43.502

0
18.253
18.253

88.834
0
88.834

48.082
12.273
60.355

110.881
2.348
-1
14.968
128.196

71.675
2.356
2
7.230
81.263

0
0

10.983
10.983

