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               Stichting Mary`s Meals Nederland

               Het Bestuur

               Melkerstraat 2

               5469 SL  ERP

Referentie: 11308                 , 

Betreft:      jaarrekening 2014

Geachte bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 2014 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2014 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 2014 van Stichting Mary`s Meals Nederland te Erp

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

verstrekte gegevens.

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. 
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 21-10-2011 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting

Mary`s Meals Nederland per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost Brabant onder dossiernummer

53796217.

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 Malawie en Liberia

De directie wordt gevoerd door: het  bestuur bestuur welke uit 3 personen bestaat.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 31.561 100,0% 38.378 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 31.356 99,4% 37.816 98,5%

Bruto bedrijfsresultaat 205 0,6% 562 1,5%

Verkoopkosten 57 0,2% - 0,0%

Kantoorkosten - 0,0% 424 1,1%

Som der bedrijfskosten 57 0,2% 424 1,1%

Bedrijfsresultaat 148 0,4% 138 0,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -149 -0,5% -139 -0,4%

Som der financiële baten en lasten -149 -0,5% -139 -0,4%

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

2014 2013

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Inkoopwaarde van de omzet 6.460

Kantoorkosten 424

6.884

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Omzet 6.817

Stijging van:

Verkoopkosten 57

Rentelasten en soortgelijke kosten 10

6.884

Gelijk resultaat -

Het resultaat 2014 is ten opzichte van 2013 gelijk gebleven. De ontwikkeling van het resultaat 2014 ten

opzichte van 2013 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Meerjarenoverzicht

2014 2013 2012

€ € €

Netto-omzet 31.561 38.378 21.185

Inkoopwaarde van de omzet 31.356 37.816 21.055

Bruto bedrijfsresultaat 205 562 130

Verkoopkosten 57 - -

Kantoorkosten - 424 24

Som der bedrijfskosten 57 424 24

Bedrijfsresultaat 148 138 106

Rentelasten en soortgelijke kosten -149 -139 -106

Som der financiële baten en lasten -149 -139 -106

Resultaat -1 -1 -

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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1.5  Financiële positie

€ € € €

Liquide middelen 760 22.104

Totaal vlottende activa 760 22.104

Af: kortlopende schulden 760 22.104

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

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013

gelijk gebleven.

31 december 201331 december 2014
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2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 760 22.104

Totaal activazijde 760 22.104

31 december 2014 31 december 2013
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2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Kortlopende schulden

Overige schulden 760 22.104

760 22.104

Totaal passivazijde 760 22.104

31 december 2014 31 december 2013
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2014

€ € € €

Netto-omzet 31.561 38.378

Inkoopwaarde van de omzet 21.550 37.816

Kosten van grond- en hulpstoffen 9.806 -

31.356 37.816

Bruto bedrijfsresultaat 205 562

Overige bedrijfskosten 57 424

Som der bedrijfskosten 57 424

Bedrijfsresultaat 148 138

Rentelasten en soortgelijke kosten -149 -139

Som der financiële baten en lasten -149 -139

Resultaat -1 -1

2014 2013
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 148 138

Verandering in werkkapitaal:

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) -21.344 10.938

-21.344 10.938

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -21.196 11.076

Rentelasten en soortgelijke kosten -149 -139

-149 -139

Kasstroom uit operationele activiteiten -21.345 10.937

Mutatie geldmiddelen -21.345 10.937

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 22.105 11.167

Mutatie geldmiddelen -21.345 10.937

Stand per 31 december 760 22.104

2014 2013
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Schattingen

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

het bestuur van de vennootschap 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 bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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 genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

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.

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 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, welke gelijk is aan de nominale waarde.

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

nominale waarde.

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.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

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.

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.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

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.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van

de voorraden.

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.

 - 15 -



Stichting Mary`s Meals Nederland te ERP  

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rabobank 166273341 760 22.104
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog door te betalen giften 760 22.104
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2014 2013

€ €

Netto-omzet

opbrengst CD 150 242

Giften Stenden College - 9.052

Incidentele Giften 9.861 9.084

Schoolproject Giften 21.550 20.000

31.561 38.378

Inkoopwaarde van de omzet

Nog door te betalen giften - 10.938

Doorbetaling Schoolproject giften 21.550 26.878

21.550 37.816

Kosten van grond- en hulpstoffen

Doorbetaling incidentele giften 9.806 -

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 57 -

Kantoorkosten - 424

57 424

Verkoopkosten

Representatiekosten 57 -

Kantoorkosten

Drukwerk - 424

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schuld aan kredietinstelling 149 139

De netto-omzet over 2014 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 17,8% gedaald.
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3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling
De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op

grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

 De belangrijkste activiteiten van 2014 zijn:

- De professionalisering van de internationale organisatie vergde extra tijd en vereist een versterking

van het Nederlandse bestuur.

- Mary’s Meals Nederland heeft een actieve inbreng geleverd voor de update van internationale

documenten en die documenten getekend.

-        Bestuurstermijnen lopen af en daarom zijn er functiewisselingen ingezet.

-        De sociale media via de website heeft een extra impuls gekregen met een professionele vrijwilliger.

- De harmonisatie en modernisering van de internationale website en nationale websites is opgepakt

met behoud van de onafhankelijke status van elk land.

- Het relatiebeheer met donateurs heeft een impuls gekregen, die moet gaan leiden naar meer

permanente donaties.

- Het is niet gelukt om ‘gratis’ extra media aandacht te krijgen voor Child31 en gratis advertenties in

kranten. Wel zijn er enkele regionale artikelen verschenen.

- Een aantal donateurs heeft enthousiast sponsoracties gevoerd. Particuliere donateurs kiezen er

steeds vaker voor om permanent te gaan geven. We zijn daar erg blij mee. Het stimuleert onze vrijwillige

inzet.

- Met de toename van het aantal leerlingen op door Nederland gesponsorde scholen en de stijging van

de gemiddelde prijs per kind per jaar naar € 14,50 is de begroting gestegen. De donaties zijn echter

ongeveer gelijk gebleven. We hopen in 2015 een inhaalslag te maken.
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