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TOELICHTING JAARREKENING 2017
A LG E M E E N
De financiële positie van de Wereldwinkel Beverwijk is nog gezond. Er is sprake van een redelijke solvabiliteit en liquiditeit. Dankzij het positieve eigen vermogen kan het negatieve resultaat van 2017 worden
opgevangen. Onderstaand treft u een korte toelichting aan op de verschillende financiële onderdelen.

O M Z ET 2017
€ 86.400 excl. BTW € (2016 € 99.750)
In 2017 is de omzet helaas gedaald t.o.v. de omzet in de voorgaande jaren. Uit vergelijkende cijfers van
andere wereldwinkels en ook de overige winkeliers op de Breestraat in Beverwijk, waar de winkel is
gevestigd, is dezelfde trend te zien, die ontstaan is door de economische crisis en de algemene terugloop van winkelend publiek in de Breestraat. Aangezien de renovatie en inrichting van de Breestraat
dit jaar is gerealiseerd, wordt er een toeloop van winkelend publiek verwacht en zal daardoor ook de
omzet gaan stijgen.

B RUTO W I NS T
2017 € 31.075 (2016 € 36.425)
De daling van de omzet zorgt ook voor een afname van de brutowinst (omzet minus inkopen).

KOS TE N 2017
€ 38.385 (2016 € 41.679)
Per 1 oktober 2017 is de enige betaalde kracht uit dienst getreden. Dit zal de kosten drukken. Verder is
er naar gestreefd om de overige kosten ook zoveel mogelijk te beperken, zo is er een structurele huurverlaging van € 5.000 per jaar gerealiseerd.

R ESU LTA AT 2017
€ 3.855 negatief (2016 € 2.554 negatief)
In 2017 is een negatief resultaat behaald vanwege de verminderde omzet. Vooralsnog is er door het
bestuur niet voor gekozen om een lidmaatschap met de Stichting Wereldwinkels Nederland aan
te gaan. In 2018 wordt dat opnieuw bekeken. In 2017 hebben wij een waarderingssubsidie van de
Gemeente Beverwijk ontvangen van € 2.997.81, alsmede een eenmalige subsidie burgerorganisatie
leerplaatsen statushouders van € 3.000, waarvan € 1.500 is verdeeld over 2016 en € 1.500 over 2017.

E IG E N V E R M OG E N PE R 31 D ECE M B E R 2017
€ 38.060 (2016 € 41.915)
Het eigen vermogen kunnen wij op een redelijk niveau handhaven. Het eigen vermogen bestaat voor
een belangrijk deel uit vlottende activa (voorraad, debiteuren, vorderingen). Het afgelopen jaar hebben
wij minder vaak een beroep moeten doen op onze kredietfaciliteiten bij de bank.

