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               Stichting Mary`s Meals Nederland

               Het Bestuur

               Melkerstraat 2

               5469 SL  ERP

Referentie: 11308                Erp, 01-06-2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Mary`s Meals Nederland te Erp

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte

gegevens.
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 103.009 100,0% 126.403 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 101.079 98,1% 125.835 99,6%

Bruto bedrijfsresultaat 1.930 1,9% 568 0,4%

Verkoopkosten 678 0,7% - 0,0%

Autokosten 675 0,7% - 0,0%

Kantoorkosten 270 0,3% 263 0,2%

Som der bedrijfskosten 1.623 1,7% 263 0,2%

Bedrijfsresultaat 307 0,2% 305 0,2%

Rentelasten en soortgelijke kosten -306 -0,3% -305 -0,2%

Som der financiële baten en lasten -306 -0,3% -305 -0,2%

Resultaat 1 -0,1% - 0,0%

2017

Blijkens de akte d.d. 21-10-2011 werd Stichting Mary`s Meals Nederland per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53796217.

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2018

De directie wordt gevoerd door: het  bestuur welke uit 5 personen bestaat.

De doelstelling van Stichting Mary`s Meals Nederland wordt in artikel van de statuten als volgt

omschreven:

Het verschaffen van een dagelijkse maaltijd aan chronisch ondervoede kinderen op de plaats waar

onderwijs wordt geboden in de allerarmste gebieden. Stichting Mary`s Meals Nederland doet dit door

scholen te sponseren in met name Malawi en Liberia
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet 24.756

24.756

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Omzet 23.394

Stijging van:
Verkoopkosten 678

Autokosten 675

Kantoorkosten 7

Rentelasten en soortgelijke kosten 1

24.755

Stijging resultaat 1

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 1. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten

opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

1.4  Meerjarenoverzicht

2018 2017 2016 2015

€ € € €

Ontvangen giften 103.009 126.403 112.616 63.008

Doorbetaalde/nog door te betalen giften 101.079 125.835 110.633 62.603

Bruto bedrijfsresultaat 1.930 568 1.983 405

Verkoopkosten 678 - - -

Autokosten 675 - 152 -

Kantoorkosten 270 263 1.039 212

Som der bedrijfskosten 1.623 263 1.191 212

Bedrijfsresultaat 307 305 792 193

Rentelasten en soortgelijke kosten -306 -305 -292 -193

Som der financiële baten en lasten -306 -305 -292 -193

Resultaat 1 - 500 -

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden - 500

Liquide middelen 20.969 61.255

Totaal vlottende activa 20.969 61.755

Af: kortlopende schulden 20.968 61.255

Werkkapitaal 1 500

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 1 500

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 1 500

1 500

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201731 december 2018

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017

gedaald met € 499.
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2.  JAARREKENING
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 
Grond- en hulpstoffen - 500

- 500

Liquide middelen 20.969 61.255

Totaal activazijde 20.969 61.755

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal Het bestuur 1 500

1 500

Kortlopende schulden

Overige schulden 20.968 61.255

20.968 61.255

Totaal passivazijde 20.969 61.755

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP

2.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Netto-omzet 103.009 126.403

Inkoopwaarde van de omzet 101.079 125.835

Bruto bedrijfsresultaat 1.930 568

Overige bedrijfskosten 1.623 263

Som der bedrijfskosten 1.623 263

Bedrijfsresultaat 307 305

Rentelasten en soortgelijke kosten -306 -305

Som der financiële baten en lasten -306 -305

Resultaat 1 -

2018 2017
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP

2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 307 305

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden en onderhanden werk 500 -

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) -40.287 55.915

-39.787 55.915

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -39.480 56.220

Rentelasten en soortgelijke kosten -306 -305

-306 -305

Kasstroom uit operationele activiteiten -39.786 55.915

Mutatie geldmiddelen -39.786 55.915

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 60.755 5.340

Mutatie geldmiddelen -39.786 55.915

Stand per 31 december 20.969 61.255

2018 2017
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Schattingen

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Stichting Mary`s Meals Nederland, statutair gevestigd te Erp is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 53796217.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door de directie. Er heeft geen

inventarisatie plaatsgevonden.
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

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.

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

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

activa opgenomen effecten.
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 

Grond- en hulpstoffen - 500

Liquide middelen

Rabobank 166273341 20.969 61.255
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Vermogen 1 500

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog door te betalen giften 20.968 61.255

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Ontvangen giften

Incidentele Giften 21.703 16.889

Schoolproject Giften 61.398 53.382

Doorlopende giften 435 3.435

Incidentele giften groot 19.473 52.062

Giften Vlaanderen - 635

103.009 126.403

Doorbetaalde en nog door te betalen giften

Nog door te betalen giften 18.521 55.915

Doorbetaling Schoolproject giften 82.558 69.920

101.079 125.835

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 678 -

Autokosten 675 -

Kantoorkosten 270 263

1.623 263

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 678 -

Autokosten

Kilometervergoeding privé-auto 675 -

Kantoorkosten
Portikosten - 13

Contributies en abonnementen 270 250

270 263

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schuld aan kredietinstelling 306 305

De ontvangen giften over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 18,5% gedaald.
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3.  OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

3.  Overige gegevens

Verslag van het bestuur (een uitgebreid verslag is te vinden op de website)

Bestuursverslag 2018

Wij zijn blij met de resultaten over 2018. Dank zij de vele vrijwilligers die in Nederland hebben bijgedragen,

gedoneerd of anderszins actief zijn geweest. Mary’s Meals Nederland heeft geen betaalde krachten en

draait volledig op vrijwilligers. 

Van de circa 103.000 euro aan ontvangen giften hebben wij ruim 100.000 euro overgemaakt aan Mary’s

Meals International voor de uitvoering van voedselprogramma’s van Mary’s Meals International. De

overhead in Nederland blijft daarmee beneden de 2%. Met de Nederlandse bijdrages, konden wij bijna

6.500 kinderen, elke schooldag, van een gezonde maaltijd voorzien in hun eigen school.

Internationaal gezien is Mary’s Meals bezig met een indrukwekkende opmars. Op dit moment voedt MM

bijna 1.500.000 kinderen elke dag. MMI is nu actief in 18 landen. Het laatste land is Madagaskar waar MMI

een voedselprogramma is gestart voor 285 zwaar ondervoede kinderen, in hun scholen in een viertal

gevangenissen. 

Het nieuwe strategisch plan 2018-2020 is voor de verre toekomst bijzonder ambitieus. Gebaseerd op de

groei over de afgelopen jaren denkt MMI in 2050 ook alle kinderen ( 64.000.000) die nu niet

naar school gaan omdat ze niets te eten hebben, te kunnen voeden. 

Het is jammer dat wij de groei van MM International niet hebben kunnen evenaren. De donaties daalden

zelfs met 20%. Wij merken daarover op dat de resultaten van MMN sterk afhankelijk zijn van een klein

aantal grotere geldgevers. Daar kom nog bij dat de markt voor goede doelen in Nederland bijzonder

competitief is. Het lukte niet om het aandeel van MMN daarin te laten stijgen. Er is gewerkt aan een

verbetering van de naamsbekendheid o.a. via de media en de Afrikadag van de Partij van de Arbeid. Wij

merken dat die naamsbekendheid beter wordt maar het gaat heel langzaam.

Eén van de bestuursleden is ons ontvallen door een vroegtijdig overlijden als gevolg van de ziekte ALS. Zijn

plaats hebben wij gelukkig kunnen opvullen met een nieuw bestuurslid. De samenstelling van het bestuur

blijft niettemin een onderwerp van zorg. Dat vraagt in 2019 bijzondere aandacht.

Het bestuur van Mary’s Meals Nederland
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