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1.    Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Actief
2018 2019

Vaste Activa € €
  

Materiële vaste activa 185.168 150.532

Vlottende Activa

Voorraden 8.531 10.871

Vorderingen 80.292 104.925

Liquide middelen 59.679 56.772

333.670 323.100

Passief 2018 2019
€ €

Eigenvermogen
Algemene reserves 173.870 194.720

Langlopende schulden 50.000 25.000

Kortlopende schulden 109.801 103.379

333.670 323.100



2.    Exploitatierekening
2018 2019

  €   €
Opbrengsten
Omzet Winkel  5.733 5.367
Omzet Horeca 178.978 166.092
Omzet Bakkerij 384.772 457.208
Omzet overig 872 700
Tegemoetkomingen Zorgkosten 227.969 232.587

798.324 861.954
Inkoopkosten 
Inkoopwaarde verkopen 184.647 188.420
Bruto Marge 613.677 673.534

Kosten
Loonkosten 506.712  517.489  
Verkoopkosten 16.425 23.145
Huisvestingskosten 74.295 62.446
Kantoorkosten 22.150 28.642
Bedrijfskosten 3.497 2.636
Algemene kosten 8.818 10.139
Afschrijvingen 47.990 37.884

679.887 682.381
Bedrijfsresultaat -66.210 -8.847

Ontvangen Donaties 18.500 36.000
Overige kosten 14.829 -6.303

33.329 29.697
Resultaat -32.881 20.850
Belastingen 0 0
Resultaat na belasting  -32.881  20.850



3.    Toelichting algemeen

Het doel van stichting Bakkerscafé is:
Het exploiteren van een sociale onderneming gericht op maatschappelijke participatie 
van mensen die kwetsbaarder zijn in de samenleving, vanwege een verstandelijke,
 lichamelijke of psychiatrische beperking, door het aanbieden van een arbeidsmatige 
werkomgeving.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie van 
een biologische bakkerij met lunchrooms en bakkerswinkels en door 
het verlenen van diensten op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsintegratie en 
leerwerktrajecten.

3.1  Toelichting op de  balans

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde verminderd
met de daarover berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte 
gebruiksduur. Er wordt afgeschreven volgens het lineaire systeem vanaf het moment van 
ingebruikname. Rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Voorraden
De voorraad is gewaardeerd tegen inkoopwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantie
of lagere marktwaarde.
De inkoopwaarde is bepaald aan de hand van de laatstbetaalde inkoopprijzen.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening 
voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van deze voorziening wordt bepaald op basis van 
individuele beoordeling der posten.

Eigen vermogen

Algemene reserve
Het vermogen van Stichting Bakkerscafé is bij aanvang ontstaan door schenkingen 
door de oprichters van de ANBI, de jaren erna gemuteerd door de behaalde resultaten
 
Werknemers
Gedurende het boekjaar waren er gemiddeld 25 personen in dienst van de Stichting
 



3.2  Toelichting op de exploitatierekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende 
balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten alsmede andere baten en lasten over het boekjaar. Winsten
worden slechts genomen voorzover zij op de balansdatum in transacties met derden zijn 
gerealiseerd; verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar of daarvoor, worden
in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn.

De directie,
Stichting Bakkerscafé
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