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1.  JAARREKENING
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.1  Balans per 31 december 2016

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 23.136 26.490

Machines en installaties 1.321 0

Inventaris 358 449

24.815 26.939

Vlottende activa

Voorraden 

Gereed product en handelsgoederen 1.427 250

1.427 250

Vorderingen 

Overlopende activa 11.667 17.000

11.667 17.000

Liquide middelen 19.307 38.877

Totaal activazijde 57.216 83.066

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.1  Balans per 31 december 2016

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves (7.313) (6.178)

(7.313) (6.178)

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 60.000 85.000

60.000 85.000

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 521 659

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.434 1.658

Overlopende passiva 2.574 1.926

4.529 4.243

Totaal passivazijde 57.216 83.065

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.2  Winst- en verliesrekening over 2016

€ € € €

Netto-omzet 89.637 104.723

Inkoopwaarde van de omzet 19.101 16.124

Kosten dierverzorging 16.169 12.362

35.270 28.486

Bruto bedrijfsresultaat 54.367 76.237

Lonen en salarissen 39.526 32.240

Sociale lasten 9.952 8.269

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.709 3.362

Overige personeelskosten 7.762 8.178

Huisvestingskosten (12.082) 18.963

Verkoopkosten 429 1.024

Kantoorkosten 4.090 5.132

Algemene kosten 2.241 2.725

Som der bedrijfskosten 55.627 79.893

Bedrijfsresultaat (1.260) (3.656)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 410 287

Rentelasten en soortgelijke kosten (285) (207)

Som der financiële baten en lasten 125 80

Resultaat (1.135) (3.576)

2016 2015
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Personeelsleden

Continuïteit van de activiteiten

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Schattingen

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

Ondanks het aanwezige negatieve eigen vermogen in de onderneming is niet gebleken dat duurzame

voortzetting van de stichting onmogelijk is aangezien de voorziening groot onderhoud het grootste

onderdeel uitmaakt van het vreemd vermogen. Deze voorziening heeft op toekomstige uitgaven betrekking.

Tevens zal de stichting in het komend jaar wederom subsidie van de Gemeente Oosterhout ontvangen.

Derhalve zijn de toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de

veronderstelling van continuiteit.

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

de vennoten zich over verschillende zaken een oordeel vormen, en schattingen maakt die essentieel

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde.

Indien het voor het geven van het 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 2,1 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2015 waren dit 2 werknemers.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Veerseweg 100 te Oosterhout.

- het oprichten c.q. het exploiteren van een milieu educatief centrum en een kinderboerderij waarbij er

naar gestreefd zal worden dat de milieu-educatie wordt gedragen door de rijks- provinciale- en/of

gemeentelijke overheid alsmede het bevorderen van al datgene daarmede in de meest ruime zin van het

woord verband houdende en in het algemeen het verbreiden van kennis omtrent milieu, fauna en flora.

Stichting M.E.K., gevestigd te Oosterhout is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 41104531.

De activiteiten van Stichting M.E.K., gevestigd te Oosterhout, bestaan voornamelijk uit:
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 10 %

Machines en installaties 20 %

Inventaris 20 %

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen

Liquide middelen

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs / vervaardigingsprijs

of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele

beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon-

en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden

toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een

verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.
De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het

economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende

verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt

gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

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.

Afschrijvingspercentages:

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

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

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op 

basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het

uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

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

nominale waarde.

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.

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.

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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

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.

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 afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn

gebracht op investeringen.

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.
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.3  Toelichting op de jaarrekening

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

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

   Samenstellingsverklaring afgegeven dd. 12 april 2017 - 9 -



Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfsgebou

wen en 

-terreinen

Machines en 

installaties

Inventaris Totaal 2016

€ € € €

Aanschafwaarde 40.992 0 457 41.449

Cumulatieve afschrijvingen (14.502) 0 (8) (14.510)

Boekwaarde per 1 januari 26.490 0 449 26.939

Investeringen 0 1.585 0 1.585

Afschrijvingen (3.354) (264) (91) (3.709)

Mutaties 2016 (3.354) 1.321 (91) (2.124)

Aanschafwaarde 40.992 1.585 457 43.034

Cumulatieve afschrijvingen (17.856) (264) (99) (18.219)

Boekwaarde per 31 december 23.136 1.321 358 24.815

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Gereed product en handelsgoederen 

Voorraad horeca 795 250

Voorraad voer 632 0

1.427 250

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende activa

Te vorderen subsidie 11.390 17.000

Te vorderen rente 277 0

11.667 17.000

Door het bestuur is ultimo 2016 een overzicht van alle opstallen op het terrein van de Stichting M.E.K.

opgesteld. Op basis van dit overzicht is door het bestuur in samenwerking met de Stichting Vrienden van

het M.E.K. een inschatting gemaakt van de kosten van vervaardiging van deze activa welke door de

Stichting Vrienden van het M.E.K. zijn gesponsord. Deze opstallen zijn niet geactiveerd onder de

bedrijfsgebouwen en terreinen op de balans. De door het bestuur ingeschatte aanschafwaarde van deze

opstallen voor zover niet geactiveerd bedraagt volgens dit overzicht € 234.800,-.

De aanschafwaarde van het gebouw bedraagt € 226.890,-. Middels een subsidie van de Gemeente

Oosterhout is dit bedrag bekostigd.
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.4  Toelichting op de balans
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.4  Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

Rekening courant bank NL06 INGB 0005 7168 98 698 1.070

Zakelijke spaarrekening NL06 INGB 0005 7168 98 18.000 37.500

Kas 609 307

19.307 38.877
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2016 2015

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari (6.178) (2.601)

Uit voorstel resultaatbestemming (1.135) (3.577)

Stand per 31 december (7.313) (6.178)

VOORZIENINGEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen 60.000 85.000

2016 2015

€ €

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 85.000 75.500

Dotatie 0 9.500

Onttrekking (25.000) 0

Stand per 31 december 60.000 85.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 521 659

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.434 1.658

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende passiva

Nog te betalen nettoloon overuren december 2016 127 0

Nog te betalen accountantskosten 500 500

Nog te betalen verkochte knuffels Stichting Vrienden van 120 44

Nog te betalen vakantiegeld 1.827 1.382

2.574 1.926
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.4  Toelichting op de balans

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De onderneming heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een kopieerapparaat. De

huurverplichting bedraagt € 110,- ex btw per maand. Additionele afdrukken worden achteraf gefactureerd

tegen een meerprijs. De huurverplichting loopt tot en met 22 september 2019.
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Netto-omzet

Omzet horeca 26.239 27.755

Gemeenteproject 52 686

Kinderfeestjes 3.740 1.615

Melkbus 2.346 2.098

Verkocht voer 1.690 2.283

Verkoop dieren en acties (kledinginzameling e.d.) 2.508 4.090

Knuffels Stichting Vrienden van 235 0

Overige inkomsten 164 0

Subsidie Gemeente Oosterhout 58.273 66.196

Correctie vordering subsidie (5.610) 0

89.637 104.723

Inkoopwaarde van de omzet

Kostprijs horeca 17.241 15.082

Kosten educatieprojecten 1.624 935

Knuffels Stichting Vrienden van 236 0

Uitgaven sponsorprojecten 0 107

19.101 16.124

Kosten van dierverzorging

Voer 6.407 5.485

Hooi en stro 3.683 3.128

Dierengezondheid 4.241 1.874

Overige kosten dierverzorging 1.838 1.875

16.169 12.362

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 40.196 29.872

Dotatie reserve vakantietoeslag 3.185 2.368

Uitgekeerd ziekengeld door de verzekeraar (3.855) 0

39.526 32.240

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten 9.952 8.269

De netto-omzet over 2016 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 14,4% gedaald.

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 2,1 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2015 waren dit 2 werknemers.
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Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3.354 3.354

Machines en installaties 264 0

Inventaris 91 8

3.709 3.362

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 3.134 3.595

Scholings- en opleidingskosten 811 734

Ziekengeldverzekering 1.489 2.172

Overige personeelskosten 2.328 1.677

7.762 8.178

Huisvestingskosten

Onderhoud onroerend goed 3.360 829

Onderhoud terreinen 1.523 1.237

Vrijval cq. dotatie onderhoudsvoorziening (25.000) 9.500

Gas, water en elektra 3.997 5.113

Vaste lasten onroerend goed 2.450 1.434

Overige huisvestingskosten 1.588 850

(12.082) 18.963

Verkoopkosten

Representatiekosten 429 1.024

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 3.262 3.628

Drukwerk 0 460

Telecommunicatie 450 478

Contributies en abonnementen 8 541

Vakliteratuur 370 25

4.090 5.132

Algemene kosten

Accountantskosten 819 933

Zakelijke verzekeringen 1.716 1.737

Overige algemene kosten (294) 55

2.241 2.725

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito 410 287

Rentelasten en soortgelijke kosten   Samenstellingsverklaring afgegeven dd. 12 april 2017 - 16 -



Stichting M.E.K. te Oosterhout

1.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Bankkosten en provisie 285 207

Oosterhout, 

Stichting M.E.K.

C.Y. Raaijmakers - Burggraaf M.L.B. Govaerts

M.J.H. Coolen
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