
Stichting Wereldwinkel Epe

Toelichting op de jaarcijfers van 2020

OMZET:

De omzet, inclusief BTW, bedroeg in 2020: € 42.149

Dit is ten opzicht van 2019 ruim 14% minder.

Ondanks de positieve inzet van een ieder, heeft de coronacrisis ons enorm parten gespeeld.

Wat een hopeloos jaar was het eigenlijk. Voor een ieder van ons en ook voor ons winkeltje.

Weken dicht: vanaf 16 maart ruim 6,5 week dicht, daarna 6 weken alleen ’s middags  open

en vanaf 15 december weer 100% dicht.

In de tussenliggende periode hebben we gelukkig wel weer goed gedraaid met leuke

omzetten.  Als je kijkt naar de omzet in 2020, terwijl we slechts 85% van het jaar open

waren, hebben we het bijzonder goed gedaan, ten opzichte van 2019.

Helaas kunnen onze prachtige nieuwsbrief en ons promotieteam, als we gesloten zijn, dan ook

weinig bijdragen.

Aan Wereldwinkelcadeaubonnen hebben in het eerste jaar € 461 uitgegeven.

Buiten onze eigen omzet, hebben we voor de VVV dit jaar € 2.341 aan artikelen en € 605 aan

VVV cadeaucards verkocht.

VOORRAAD:

De totale voorraad per 31-12-2020 was  € 20.937 exclusief BTW

en bestaat uit:

- Non food inkoopwaarde €   19.759  exclusief BTW

- Food inkoopwaarde €       938  exclusief BTW

-    VVV cards €       240  geen BTW

DEBITEUREN:

Aan debiteuren is het totaalbedrag:  €   373

Dit bedrag bestaat uit teruggave BTW aangifte over kwartaal 4-2020

Onze belegging bij Oiko Credit is dit jaar gelijk gebleven. Oiko heeft geen uitkering

verstrekt.

CREDITEUREN

Aan crediteuren is het totaalbedrag:  €  248

Deze posten betreffen een advertentie in het blad Veluwe Actief van Uitgeverij Gelderland

en de afrekening van Unicef kaarten.
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INVENTARIS

De Ondernemers Vereniging Epe heeft tijdens de 1
e

corona-sluiting het pand laten isoleren

met dak- en spouwmuurisolatie. Tevens hebben zij het enkel glas, bovenlangs in de winkel,

dichtgezet met een isolatiestrook.

Wij hebben daarna de verlichting aangepast aan de huidige maatstaven, met LED verlichting.

De winkel heeft hiermee een enorme boost gekregen. De Stichting Promotie Gemeente Epe

(VVV) heeft ook haar deel bijgedragen aan deze aanpassing van de verlichting.

Op de balans is hiermee het nog af te schrijven inventaris-bedrag €  4.000  geworden.

De waarde van de inventaris overtreft dit bedrag ruimschoots.

WINST  EN  VERLIES

Het bruto resultaat in de winkel is dit jaar positief + € 377

Deze bescheiden winst is behaald, ondanks de gedwongen winkelsluiting ivm de coronacrisis,

met:

- 6 weken minder omzet

- € 300 minder inkomen door geen-inzet t.b.v. de VVV

- € 290 extra investeren in coronavoorzieningen: plexiglas toonbank, desinfectiezuil, gel, etc.

- € 250 bijdrage ter voorkoming faillissement van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels

- € 100 bijdrage aan het afscheidscadeau van 2 medewerkers van de LVWW

- een voorschot van € 1.920 energiekosten, waarvan 40% nog doorbelast wordt aan de VVV

- wel een besparingsvoordeel van € 215 op de inkoopfacturen van FairForward.

Het netto winkelresultaat zou, zonder en met deze extra’s en voorschotten, op ruim € 2.000

resultaat zijn gekomen.

RESULTAAT

Het positieve resultaat van € 377 komt geheel ten gunste van de algemene reserve,

dat hiermee € 59.524 bedraagt.

TOEKOMST

Wat gaat de toekomst ons brengen in 2021, het jaar, waarin we als Wereldwinkel Epe

50 jaar bestaan ?  De start kan in ieder geval niet slechter met een gesloten winkel.

Met in ons achterhoofd, hoe we ons door een moeilijk 2020 heengeslagen hebben, wordt

2021 vast ook een goed jaar en gaan we enthousiast ons 50 jarig bestaan vieren.

We gaan er van uit dat een optimistische begroting voor 2021 gerechtvaardigd is.

Dank voor jullie enthousiasme in 2020, blijf gezond en op naar een positief 2021.
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