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R A P P O H T inzake de Balans per 30 April 1946 van de 
N.V. Groentenconservenfabriek "Zuid-Beve- 
land" te Krabbendijke.

OPDRACHT: 
 Ingevolge mondelinge opdracht namens den 

beheerder hebben wij de Balans per 30 April 1946 der in 
hoofde genoemde Naamlooze Vennootschap gecontroleerd
en kunnen daaromtrent het volgende mededeelen:

BOEKHOUDING;
In verband met de inrichting der adminis

tratie werden dooi' ons aanwijzingen gegeven welke eerst 
in het boekjaar 1946/47 zouden worden toegepast.

De financieels administratie werd behoor- 
lijk bijgehouden, doch de verzamelde technische ge
gevens omtrent productie en verbruik waren onvolledig.

OMVANG DER CONTROLE :
'De boekhouding bestaande uit kas- bank

giro- inkoop- en verkoopboek en memoriaal werd door ons 
gecontroleerd met de bescheiden voor zooveR die aanwezig 
waren.

Op debiteuren en crediteuren is totaal 
controle toegepast; de saldi uit debiteuren- en credi- 
teurenboek stemmen overeen met de suldi volgens het
grootboek.

Door het ontbreken van volledige fabricage 
gegevens konden we die niet benutten ter controle vm dE 
verantwoorde verkochte producten; Evenmin als ter be- 
oordeeling van het verbruik van groenten, verpakkingsma
teriaal en hulpgrondstoffen, waarom we dan ook de vol
ledigheid der verantwoorde opbrengsten niet kunnen be- 
oordeelen en daarvoor het noodige voorbehoud moeten maken.

Ten aanzien van de uitbetaalde loonen be
staat geen voldoende interne controle dat de volledigheid 
der uitbetaling beoordeeld kan worden. Evenmin kan wor
den vastgesteld of de betaalde loonen over de verschil
lende producten juist verdeeld werden.

Het verbruik der ingekochte materialen 
konden we door het ontbreken van een voorraad administr - 
tic niet .beoordeelen.
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BALANS:

Bij de balans per 30 April 1946, die aan dit rapport is 
toegevoegd kunnen wij het volgende opmerken:

GEBOUWEN EN TERREINEN:
Op 1 Kei 1945 kwamen deze activa op de balans voor

met f 182.003.10
bestaande uit: f abriekscomplex f 180.864.43

noodwoning directeur

"

__ 1.138.67
f 182.003.10

In 1945/46 werd nog Betaald voor aanleg water
leiding in de noodwoning van den directeur "_____ 244,11

f 182.247.21
Vroeger werd op deze activa reeds afgeschre-
ven f 130.864.43
In 1945/46 is afgeschreven op de noodwoning
van den directeur, geschat op een gebruiks
duur van 3 jaar 1/3 van f 1382.78 of "______ 460.93      " 131.325.36

zoodat op de balans werd opgenomen f 50.921.85

bestaande uit:

Fabriekscomplex 
Noodwoning Directeur

Aanschaffings - 
waarde

f 180.864.43 
”___ 1.382.78

±i.f schri j ving

f 130.864.43 
” _____460.93

Boekwaarde

f 50.000.== 
” ___ 921.85

f 182.247.21 131.325.36 f 50.921.85

INVENTARIS :

Op 1 Mei 1945 komen deze activa als volgt op de balans voor
Machines fabriek f 20.934.36
Wagenpark " 4.330.35
Gereedschappen fabriek

"

413.26
L andbouw werktuigen " 361.83
Kantoormeubi1ai r " 2.425.22

f 28.463.02
In 1945/46 word aangekocht:

Wagenpark:
Dodge vrachtwagen f 6.169.70
Citroen personenauto (2e hands) " 2.282.92
B.S.A. motor "              1460,65

"

9.913.27
Gereedschappen fabriek: •*

voor specificatie (zie Bijl..ge I) "              661.60 " 10.57 4.87
f 39.037.89

Verkocht werd in 1945/46:
wagenpark:

Volvo f 1.000.==
Federal " 750.==
Fiat " _____ 700.==

f 2.450.==
Winst hierop (zie Bijlage I) " 2.023.== " 4 27.==

f 38.610.89
Overboeking vrijgekomen afschrijving wegens

buiten gebruik stellingen verkoop
Wagenpark:

Generator f 3.193.35
Fiat "__________210.-- „ 3.403.35

Transportoeren f 35.207.54
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f 35.207.54Tr ansport

Vroeger werd op deze activa ufgeschreven f 27.821.02 
In 1945/46 is afgeschreven:

op Wagenpark
Fiat à 50% over 2/3 jaar

van f 635.== f 210.==
Dodge à 33 1/3 % over 1/2 jaar

van f 6.169.70 " 1.020.==
Citroën à 50% over 2 jaar

van f 2.282.92 ” 570.==
B.S.A.(in April 1946 aange

kocht) • 1’ =. ==
f 1.800.==

op Gereedschappen fabriek.
aanschaffing 1945/46 geheel 661.60 n 2.461.60

f 30.282.62
Overboeking vrijgekomen afschrijving
(zie boven) ti 3.405.55

zoodat op de balans werd opgenomen
"   26.879.27
f 8.326.27

Bestaande uit: Aanschaffings-
w aarde A Afschri jving Boekwaarde

machines fabriek f 20.934.36 f 20.933.36 f 1.==
Wagenpark:
Dodge 6169.70 1020.== 5149.70
Citroën 2282.92 570.== 1712.92 - k
B.S.A. 1460.65 =. == 1460.65
Puch 500.== 499.== 1.== „ IC.413.27 11 2.089.== », 8.324.27
Gereedschappen fabriek tl 1.074.86 n 1.075.36 11 1.==
Landbouwwerktuigen II 361.83- 11 360.83 11 1.==
Kantoormeubi1air II 2.423.22 11 2.422.22 (i 1.==

f 35.207.54 f 26.879.27 f 8.328.27

VOORRADEN;
Be voorraden per 1 Mei 1946 zijn dooR ons zeer globaal ge

ïnventariseerd. Boor het onregelmatig stapelen van doozen conseRven en 
pakken ledige blikken was het niet mogelijk de voorraden precies op te 
nemen, we kunnen dan ook voor de absolute juistheid dezer voorraadcij- 
fers niet in staan.

Voor zoover het de voorraaD conserven betreft hebben we na
gegaan wat in de eerste maanden van 1946/47 nog werd gefactureerd en 

voor zoover dit verschil gaf met de inventarisatie, de hoeveelheden 
der verkoopen aangehouden.

Ten aanzien van de voorraad ledige blikken hebben we de
gegevens van het boekjaar 1946/47 in onze beschouwingen betrokken waar
uit we hebben opgemaakt dat de voorraad per 30 april 1946 voor wat de
1/1 liter blikken betreft hooger moet zijn geweest dan de globale in
ventairisatie aangaf. Rekening houdend met een uitvalpercentage tijdens de pro-

ductie en voor bol worden bleek een nadeelig verschil over 1945/46 
van 11.518/1 blikken. Daar 1946/47 een voordeelig verschil laat 

zien en we dit kwantum als voorraad per 30 April 1946 in aanmerking 
genomen.

Als voorraden zijn op de balans opgenomen:
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Zaaigoed voor

Doperwten 
Snijboonen 
Wortelen

groententeelt:
1463 kg. Mansholt erwten à f O.33 1/2

100
5

"" Snijboonenzaad 
Wortelenzaad

” f 4.08 
" f 11.60

f

490.11 
408.-=

58.==

956.11

Chilisalpeter 3500 kg f 17.76 f 621.65
Superfosfaat. 16120 " ” 8. ==

"

1.289.60
Ammoniumnitraar 4002 " " 28.65 " 1.154.58
Kalizout 3680 " " 14.== " 515.==

" (incl.zaaien) 700 " " 15.52 " ___107.25 f 3.688.08
Emballage Chili balen f 35.==

” Superfosfaat " ___ 40.== tl 75.-=
Kunstmestzegels II 3.70

f 3.766.78
—-——

Konserven:
Deze is berekend op: (voor specificatie zie Bijl.ll)

Spinazie 546/1 f 346.04
Doperwten 2553/1 f 1.597.27

11 5315/2 " 2.441.59 "  4.058.66
Sperciebonnen 690/1 " 425.74
wortelen gesneden 576/1 " 316.87

1" geschrapt 462/1 " 303.82
Tomatenpuree 75/2 " 86.20
Appelmoes 25024/1 " 20.105.50
Andijvie 311/1 " 177.78

< 50167/1 5586/2 f 25.802.61

Met de hierop drukkende verkoopkosten is bij de nog te be-
talen kosten rekening gehouden.
Hulpgrondstoffen:

Suiker 1155 kg. à f 55.08 f 656.17
zakken 24 stuks à f 5.-= tl 120.==

Zout 3000 kg. f 15. 45 f 465.50
200 " " " 15.36 II ___ 5O_._72

3200 kg. f 494.22
zakken 47 stuks à f 5.== f 235.==

60 " " " 1.== "60.== 295.==

Blik:
Als voorraad is op de balans opge nom en:

Blank blik •7/ 7Z '2
glob
hoog

aal opgenomen voorraad 
er berekende voorraad

251.000/1 à 
11.518/1 "

f 102. 
" 102.

18 333 
18 333

262.518/1
34347globaal opgenomen voorraad 115.000/2 " " 71.

Zwart blik 5.500/1 " " 130. —

756.17

»____ 789.22
f 1.545.59

afj Hierop in mindering gebracht de gedeclareerde 
schadevergoeding wegens schade door beschieting

oor toelichting omtrent de hooger berekende boekvoorraad 
/1 blikken verwijzen we naar de bespreking van het 
blikverbruik (Bijlage IXa).

f
"

f
o

f
it

f

ti

f

25.648.01 
_1.176.95
26.824.96 
 8.204.50 
35.029.46 
___ 715.==
55.744.46

_1200.==
34.544.46

Kunstmest voor groententeelt: 
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Cartons:

Als voorraad hiervan is aangehouden:
plusminus 2400 stuks gewaardeerd à f 27.34273 f  668.23

De voorraad is getaxeerd, welke taxatie vrijwel aansluit 
op het berekende verbruik.
Etiketten:

In afwijking van vorig jaar toen de incourante etiketten 
voor f 1.== op de b-l-ns werden opgenomen is thans de voorrand geschat 
en gewaardeerd tegen een prijs waarbij rekening is gehouden dat een 
deel slechts gebruikt kan worden om opnieuw te laten bedrukken.

Als voorraad is opgenomen:
132.000 stuks voor 1 1/2  L. blikken

à

f 2.70 f 356.40
942.000 " " 1/1" " "

"

2.70 ” 2.543.40
54.000 " " 1/2" " " " 2.70 “ 145.80

230.000 " " 1/8" " "

"

0.90 " 252.==
f 3.297.60

Vaten:
Leze voorraad is evenals vorig jaar opgenomen voor 

Zakken:
1.==

Leze voorraad is op de balans gebracht voor 
Oude voorraad evenals vorig jaar
Aankoop zakken 300 stuks à f  0.80 

" "   198    "    "   " 1.==

1.==
f 240.== 
” 198.== 438.==

439.==

Manden:
Ook deze voorraad komt evenals vorig jaar op de

balans voor met

Voorraad brandstoffen fabriek:
Als voorraad kolen is op de balans opgenomen 

plusminus  60 ton à f 20.40

1.==

f 1.224.==

Benzine, olie, enz.:
Als voorraad komt op de balans voor:

Benzine
Consistentvet
Motorolie
Cylinderolie

1216 L. à f 27.40 
45 Kg." " 109.40 

600 L. ” “ 114.==
60 " " 76.60

f 333.18 
” 49.23
" 684.==
”____ 45.96
f 1.112.37

Staken en ruiters:
Le voorraad hiervan is geschat op

magazijngoederen voor onderhoudsdoeleinden: 
Thans is opgenomen als voorraad in magazijn

f 5.000.==

f 2.317.94

zulks in afwijking met de tot dusverre gevolgde methode waarbij de 
aanschaffing dezer artikelen direct bij aankoop als onderhoudskosten 
werden aangemerkt.
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DEBITEUREN;

Volgens de saldilijst debiteuren (bijlage III) bedraagt 
het saldo debiteuren per 50 April 1946;

Debetsaldi
Creditsaldi

f 45.855.01. 
" 559.17 f 45.275.84

Van dubieuss debiteuren is volgens Bijl.III te vorderen __ 782.21
f 4b.O56.O5

Als afschrijving dubieuse debiteuren komt evenals vorige
j aren op de balans voor n 1.200.==

f 44.856.05

De afloop der debiteuren is in het nieuwe jaar nagegaan, 
hetgeen geen aanleiding geeft tot bijzondere opmerkingen. 
VOURUITBETAALD EN NOG TE VORDEREN;

Van deze posten die gedetailleerd op de balans voorkomen 
met f 42.699.56

geeft Bijlage IV een nadere specificatie.
SCHADEVERGOEDING MOLESTVERLIES:

Per 1 Mei 1945 kwam op de balans voor;
voor Rijksbijdrage in schade gebouwen en inventaris 
plusminus 50% van f 11.546.17
voor gevorderde paarden
voor verloren gegane landbouwproducten
voor schade aan blikvoorraad
voor verloren gegane zakken

In 1945/46 werd ontvangen: 
als voorschot

f 5.500.== 
” 1.600.== 
” 13.410.== 
” 1.200.==
"____ 520.==
f 22.250.==

" 7.100.==
f 15.150.==

f 5.500.==
als opbrengst voor de gevorderde paarden                            "   1600.==

zoodat op de balans per 50 April 1946 is opgenomen

PROCEDURE N.V. VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN AMSTERDAM: 
Per 30 April946 is deze post evenals vorig jaar opgenomen

voor P.M.

TERUG TE ONTVANGEN VaN IN BESLAG  
Ook in den loop van dit jaar 

beslag genomen kas zoodat deze

GENOMEN KAS: 
 is niets vernomen omtrent de in 

evenals vorig jaar is opgenomen
voor P.M.

INCASSOBANK N.V. TE GOES;
Per 50 April 1946 bedroeg het saldo tegoed f 36.248.52

hetgeen overeenkomt met het van de bank ontvangen dagafschrift 
der rekening. Met rente in rekening-courant over de maand April 1946 
is voor deze balans geen rekening gehouden.
POSTCHEQUE- EN GIRODIENST;

Het saldo bedroeg per 30 April 1946 f 18.019.74

Hetgeen accoord bevonden is met het saldobiljet van dezen dienst per 
29 April 1946.
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KAS:

Het saldo bedroeg op 50 April 1946 volgens het 
kasboek f 9.192.20

De kas werd tijdens onze controle opgenomen en accoord bevonden. 
AANDEEL ENKAPIT AA L i

, Het aandeelenkapitaal bestaat uit 100 aandeel en
van f 1.000.== nominaal f,. 100. 000.==

ALGEMEEN RESERVEFONDS:
Dit komt evenals vorig jaar op de balans voor 

met f 25.000.==

5% OBLIGATIELEENING:
Deze post onderging ook dit jaar geen verandering 

en komt voor met f 32.000.==

De aflossing waartoe besloten was heeft in 1945/46 nog niet plaats 
gehad.
4 1/2 % HYPOTHEEK:

Ook deze schuld komt ongewijzigd op de balans 
voor met f 80.000.==

In 1945/46 is nog geen uitvoering gegeven aan het besluit
om op de hypotheek af te lossen.
CREDITEUKBN:

Volgens de saldilijst (bijlage V) is per 50 April 1946
aan crediteuren te betalen f 35.570.01
af: debetsaldi "______33.90  f 35.556.11

De afloop dezer posten in het volgende boekjaar had regelmatig 
plaats.
A. WESTSTRATE JANZN.:

Het saldo in rekening-courant bedroeg op
30 April 1946 f 10.202.85

welk saldo in Mei 1946 is verrekend.
NOG TE BETALEN:

De Balans geeft de fe betalen kosten ad. f 27.924.77 gedetail 
leerd weer, terwijl deze posten in bijlage VI nader zijn gespecificeerd 
KOSTEN HERSTEL MOLESTSCHADE:

Deze kosten kwamen per 1 Mei 1945 op de balans voor met:
Schade aan gebouwen f 4.956.17

” ” materiaal ”
” ” inventaris ”

4.690.==

1.700.==

orig jaezr word aan herstelwerkzaamhcdcn 
besteed

in 1945/46

zoodat nog op de balans voorkomt

f 1.018.80
" 5.123.35___ "6.142.15

f 5.204.02

f 11.346.17
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OMSLAG MOLESTVKRZEKBitlNG:

Hiervoor is  als
Periode 1/9'44 - 1/5'45 

1/3'45 - 1/9'45

schuld opgenomen:
9 x 1/2 j.premie ad. 
9 x  1/2 j.premie ad.

465.--= 
465.-=

f 4.185.==
»___ 4.185.==
f 8.370.==

SALDO VERLIES:
Op 1 Mei 1945 bedroeg het saldo verlies 
Het boekjaar 1945/40 liet eon winst van

zoodat nog als verlies resteert

f 49.963.02
"__ 31.797.75
f 18.165.27

VERLIES- EN WINSTREKENING:
In de Verlies- en Winstrekening zijn de directe kosten zoo

veel mogelijk ten laste van de verschillende producten van de Tcelt- 
.afdeeling of van de Conservenfabriek gebracht.

De indirecte productiekosten en de algemeens- kosten zijn 
niet omgeslagen doch afzonderlijk op de Verlies- en winstrekening op- 
gemomen.

Het verdient wel aanbeveling zooveel mogelijk de productie
kosten direct ten laste der verschillende producten te brengen ten
einde tot een zoo nauwkeurig mogelijk kostencalculatie te kunnen 
komen.

De opbrengsten en directe kosten van de teeltafdeeling zijn 
opgenomen in bijlage VII a t/m g die van de conservenfabriek in 
bijlage VIII a t/m j .

De aanteekeningen omtrent de productie waren dit junr zoo 
onvolledig zoodat deze niet konden dienen ds controle op de verkoopen.

De opbrengsten zijn dan ook. afgeleid uit de verantwoorde ver . 
koopen, doch vergelijking met uit de fabriek verzamelde gegevens was 
niet mogelijk.

Omtrent de controle van het verbruik van blik, carton, 
etiketten en van suiker en zout verwijzen wij haar de hierna opgenomen
bijlage IX a, b, c, d, en e, waarin het verbruik is berekend en over 
de verschillende producten is omgeslagen.

Ten aanzien van het groentenverbruik van de verschillende 
producten is een opstelling opgenomen in Bijlage IX f .

Deze cijfers geven geen groott afwijking met de fabricage 
gegevens van volgend jaar aan; door het ontbreken van datail cijfers 
kunnen we deze echter niet verder beoordeelen.
TEELTAFDEELING:

De eigen geteelde GRoenten is bij de conservenfabriek als
grondstof geboekt tegen de gemidde 1de veilingprijs over 1945 van het
geheele land welke opgave telefonisch aan de N.V. werden verstrekt
door het Bedrijfsschap voor Groenten en Fruit

Deze gemiddelde veilingprijs  bedroeg voor: 
Spinazie f 42.60 per 100 kg
Doperwten " 22.03 " 100 "
Spercieboonen " 27.18 " 100 "
Snijboonen " 41.95 " 100 "
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Daar de prijs voor Spinazie onevenredig hoog ligt is voor de 

overboeking vsn opbrengst Teelt naar Kosten Conserven in overleg met 
den Directeur hiervoor f. 25.== per 100 KG. aangehouden. *

BDoor de Bedrijfsgroep Groenten- en Fruit verwerkende Indu
strie is vergoed een bedrag voor verschil tusschen de aankoop prijs
van de N.V. ”Zuid-Beveland” en de gemiddelde aankoopprijs van alle 
aangesloten fabrieken alsmede voor vracht verschil. Door het ontbreken
van gegevens omtrent gedane opgave kunnen we deze uitkeering niet be-
oordeelen.

Hiervoor werd ontvangen: voor prijs
verschil

voor
vracht-

verschil
Dopwrwten over 175.500 kg. f 6.094.50 f 65.90
Spercieboonen 52.100 ’’ « 3.249.81

"

557.76
Snijboonen 1.270 "

"

41.78; " 6.75
Andijvie 74.618 "

"

25.09

"

360.14
Spinazie 32.945 " " 920.60 " 705.35

f 10.331.78 f 267.22

Het totaal overzicht der teeltafdeeling zooals dit gespecifi
ceerd is opgenomen in Bijlage VII a t/m g is dan:

in 1945/46 in 1944/45
op— per H.A. Kosten op-

brengsl• • per H.A • brengst per H.A.

Spinazie
Doperwten

11.743
5.707

f
"

2.935.86 f 
?.??"

734.
.?.

51
? ? 1) -.---- f'7.150 " 820*50

Spercieboonen 6.173 " 1.641.30 " 1664.40 40 10.067 " 1.644.87
Snijboonen 12.505

"

4.791.60 ” 3.012. 72 39.058 " 3.581.42
kroten 8.844 " 431.77 ” 586 58 _ .-----” =. ==
Roode kool 9.433 " 409.05 " 1.008. 02 = .==
Wortelen -.----- " =.==" =. == 47.710 " 2.059.15

kosten 
per H.A._

f =.== 
" 1,181,03 
” 1.183.69 
” 2.181.82

1.766.31
1) Doordat de kosten van de te velde gekochte door andere geteelde erw- 
ten niet afzonderlijk zijn vermeld kunnen de opbrengsten in kg. en 
kisten niet per zelf geteelde H.A. worden omgerekend.

Be opbrengsten in kg. blijven dit jaar beneden die van 
1944/45. Als reden hiervoor werd door den Directeur opgogeven minder 
goed oogstjaar mede in verband met onvoldoende bemesting.
CONSERVENFABRIEK: 

Uit DE in achterstaande bijlage VIII a t/m j opgenomen ge-
»

specificeerde cijfers zijn in het hieronder volgende overzicht de op
brengsten en kosten per 100/1 liters uitgedrukt.

Prod. 0 
in 1/lLp

pbrengst 
er 100L.

directe
kosten

per 100L
voordeelig
verschil

Spinazie 30.322 f  66.30 f 51.30 f 15.==
doperwten
Spercieboonen (incl. inmaak van

105.710 ” 81.42 ” 53.84 " 27.56

derden) 89.749 " 59.24 ” 35.10 " 26.14
Snijboonen 3.927 " 74.73 " 59.96 " 14.77
Wortelen 56.356 ” 56.46 ” 22.17 " 34.29
Tomaten 4.736 " 212.03 " 155.26 " 56.77
Witte kool 1.592 " 26.== " 18.88 " 7.14
Appelmoes 42.380 " 79.93 » 24.60 " 55.33
Andijvie 50.588 " 57.76 " 31.67 " 25.89
Vruchten en Jam 5.000 " 60.== " 30.92 " 49.08
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De Verlies- en Winstrekening geelt 

.het volgende beeld:
over het boekjaar 1945/46

TEELTAFDEELING:
Opbrengsten f 80.355.81
Directe kosten " 75.005.26

f 5.350.55
Afwikkeling zaadvoorraad vorig jaar 28.31      f 5.376.86

CONSERVENFABRIEK:
Opbrengsten f 272.354.31 "152.925.84 ' ‘
Directe kosten ”119.428.47

f124.807.33
INDIRECTE PRODUCTIE- EN ALGEMENE  KOSTEN:

Onkosten fabriek f 28.251.21
Onkosten teelt " 828.49
Sociale lasten " 10.765.32
Intrest " 6.596.66
Verkoopkosten " 17.069.96
OmzeTbelasting " 7.827.73
Onkosten wAenpark " 9.228.47
Algemeens kosten " 14.712.40

f 95.280.19
Vennootschapsbe1asting f =. ==
Ondernemingsbelasting 
Vermogensbelasting

" 670.80 
" 660.== " 1.330.60 " 96. 610.99

f 28.196.34
Diverse baten en lasten ”_____138.86

f 28.335.20
Diverse baten en 1asten van vorige jaren ” 3.462.55
Saldo winst van 1 Mei 1945 t/m 30 April 19 46 f 31.797.75

CONCLUSIE:
Op grond van ons onderzoek zijn wij van meening, dat achter

staande balans een juist beeld geeft van den vermogenstoestand per 
30 April 1946 en dat de Verlies- en winstrukening, sluitend rnet een
saldo winst ad. f 31.797.75 de in het boekjaar 1945/46 behaalde resul- 

*< *
tuten correct weergeeft, alles onder voorbehoud van vorenstaande op
merkingen. ,.

Bergen- op Zoom, 26 November 1947.
Accountantskantoor 

v / h ; •
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BALANS PER 30 APRIL 1946 VAN DE N.V. GR0ENITENCONSERVEN

(Bijlage I)
Saldo Ao.Po. f 182.003.10
Aanschaffing en uitbreiding in 1945/46 ”______ 244.11

f 1321247.21
Vroeger afgeschreven 
nu af te schrijven

f
" 130.864.43. 

460.93 „ 131.325.36

INVENTARIS: (BijlaGe I)
Saldo Ao.Po.:

Machines fabriek f 20.934.36
wagenpark " 4.330.35

Gereedschappen fabriek " 413.26
Landb ouwwerktuigen " 361.33
kantoormeubilair " 2.423-22

f 28.463.02
ankoopen:

Wagenpark f 9.913.27
Gereedschappen fabriek n 661.60„ 10.574.37

f 39.037.89
Verkoopen wagenpark f 2.450.==
winst hierop " 2.023.== „ 427.==

f 38.610.89
Overboeking afschrijving " 3.403.35

f 35.207.54
Vroeger afgeschreven f 27.821.02
Nu af te schrijven " 2.461.60

f 30.282.62
Overboeking vrijgekomen af-
schri jving " 3.403.35 26.879.27

VOORRADEN :
Zaaigoed voor groententeelt:

Doperwten f 490.11
Sni jbonen " 403.==
'worte len

"

58.== f 956.11
Kunstmest voor groententeelt " 3.766.73
Conserven (Bijlage II) " 25.802.61
Hulpgrondstoffen:

Suiker f 756.17
Zout ti 789.22 „ 1.545.39

Verpakkingsmateriaal:
Blik f 35.744.46

50.921.85

8.323.27

Af: gedeclareerde schade door
beschieting ed. ti 1.200.==

f 34.544.46
Cartons " 668.23
Etiketten " 3.297.60
Vaten " 1.==
Zakken " 439.==
Manden " 1.== " 33.951.29

Brandstoffen fabriek " 1.224.==
Benzine, olie enz. " 1.112.37
Staken en ruiters " 5.000.==
Magazijngoederen onderhoud ed. " 2.317.94

DEBITEUREN:
Saldo volgens Bijlage III: Debet-
saldi f 45.833.01
Creditsaldi

"

. 559,17
Transporteeren f 45.273.84 f  139.926.61

" 80.676.49
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FABRIEK ZUID - BEVELAND TE KRABBENDIJKE

AANDEELENKAPITAA
L ALGEMEEN RESERVEFONDS_:
5 % OBLIGATIELEENING:
4 1/2 % HYPOTHEEK: 
CREDITEUREN: 

f 100.000.==
" 25.000.==
” 32.000.==
” 80.000.==

Saldo volgons Bijlage V: Creditsaldi f
Debetsaldi ”

A. WESTSTSRATE JANzn.,:
Saldo rekening-courant

NOG TE  BETALEN:(Bijlage VI)
Belastingen:

Ondernemi ngsbe1asting 
VermogEnsbelasting

Belastingen in Verband niet niet
uitkoeringen
Omzetbelasting
Loonbelasting
Grondbelasting ed.

35.570.0
33.90 » 35.536.11

" 10.202.85

f 3.838.==
-—aaai f 4.146.67
aangegeven

" 1.295.65
" 2.870.05
" 320.77
" 241.83

Sociale lasten:
Premie Ongevallenwet

” Ziektewet 
” Kinderbijslagwet 
” Ziekenfondsbesluit

Vereveoningsheffing 
Lentezegels (navorderingen)

f

f 1.103.19 
" 2.251.63 
" 803.04
” 2.565.44 
" 236.82
" 9.80 „

8.332.94

Conservon: Reductiesed.:
Spinazie f 7.34
Doperwt en

"

60.60
Sporcieboonen " 55.15
Snijboonen " 2.60
Vertelen " 19.54
Tomaten " 3.70
Andijvie " 6 .72
Appelmoes " -8.80

C ons e r v en: H e f f i ng Bedrijf sgroep
Spinazie f .8.87
Doperwten " 12.69
Sperciebonn.cn ’ " 9.29
Snijboonen " 2.15
Wortelen n 120.36
Tomaten it 5.96
Witte kool 11 0.50
Appelmoes 11 4.15
Andijvie n 0.82
Vruchten ti 2.14

Cons erven: Aank0op Groenten:
.Vitte • kool

6.974.97

164.45

167.43

22.50

Blik vrachtkosten 
Onkosten:
Kantoorbehoeften ed . f

Telefoon ”
Reiskosten "
Divers. kosten ”

354.33 
449.25

60.47
174.45 
21.60
8.65 „

Verkoopkosten:
Provisie en onkosten 
vertegenwoordiger 
Vracht conserven 
Etiketten en Verpakking

f 1.237.76 
“ 715.70

3.==

265.15

1.956.46

1ransp orte eren f 18.883.15 f 282.738.92

Sperciebonn.cn
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BALANS PER 30 APRIL 1946 VAN

Transport
DUBIEUSS DEBITEUREN:
 Saldo volgons Bijlage IIIa

AFSCHRIJVING DUBIEUSE  DEBITEUREN:

DE N. V. GROENTENCONSERVEN-

45.273.84 f 139.926.61

782.21
46.056.05
1.200.== " 44.856.05

Teelt: Doperwten
Spercieboonen

f
"

280.20 
215.80 f

Conserven:Spinazie nog te beroken" 5.34
Doperwten " " 19.13
Spercieboonen " " 30.97
Wortelen " " 5.30
Andijvie   ” " 3.59

f 64.33
andijvie schade-
vergoeding " 470.40
Kroten koken:

Loonen  f 2.157.53
Soc.lasten” 409.35
Materiaal ” 89.==
Diverse
kosten ” 489.20 " 3.145.08 "

Ij.lt 1946

"

Bout teruggezonden emballage "

Porto kosten f 71.03
Diversu Rlgemuune kosten II 83-33 "

Rosten Wagenpark: Benzine ed. f 14*70
Verzekering " 211.81
kog^nbclastin ." 55*96 ,"

Kosten fabriek: Onderhoud f 212.31
Brandstoffen " 36.54
Br and as s ur ant i " 479.84
Grondlasten ud. " 22.56 "

Kunstmest f 22.95
"

Onkosten teelt divursen " 3. -40
Rentezegels f 51.40
Ziekenfondscoupons " 79.== "

Huurvergonding: Geallieerde legers "

Voorschotten diversen

f

SCHADEVERGOEDING MOLESTVERLIES:
-

Saldo per 1 Mei 1945 f

Af: ontvangen voorschotten f 5.500.==
Opbrengst gevorderde paarden 1.600. == ti

PROCEDURE N.V.VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN AMSTERDAM
TERUG TE ONTVANGEN VAN IN BESLAG GENOMEN KAS:
INCASSOBANK N.V. GOES:
POSTCHEQUE- EN GIRODIENST:
KAS:

496. = =

3.630.31
34.378.62

72-.==

154.36

281.47

750.95

26.35

130.40
2.420.59

308.31 " 42.699.36

22.230.==

7.100.== 15.130.== 
P.M. 
P.M.

36.248.52 
18.019.74

9.192.20
f 306.072.48

SALDO VERLIES:
Saldo per 1 Mei 1945 
Winst boekjaar 1945/46

49.963.02
31.797.75 " 18.165.27

f 324.237.75



FABRIEK "ZUID-BEVELAND" TE KRABBBENDIJKE.

transport f 18.883.15  f 282.738.96
Kosten Wagenpark; 

Onderhoud
Verzekering Auto’s.

Kosten Fabriek:
Onderhoud 
Electriciteit 

Premie Molestverzekering 
Accountantskosten 
Beheerskosten 
Staken en Ruiters 
Onkosten Teelt

KOSTEN HERSTEL MOLESTSCHADE

201.90 
109.07 „ 310.97

f 1.647.41 
” 1.132.84 „

"
""

"
""

2.730.25
430.20 

2.775.==
581.20 

2.000.== 
__ 164.== u 27.924.77

Schade getaxeerd op
Voor verrichte werkzaamheden;

in 1944/45 
in 1945/46

OMSLAG MOLESTVERZEKERING:
berekend op

f 11.346.17

f 1.018.30"5.123.35 
"6.142.15 „ 5.204.02

8.370.==

f 324.237.75



VERLIES- EN WINSTREKENING VAN 1 MEI 1945 - 30 APRIL 1946 VAN DE N.V.

ONKOSTEN  FABRIEK:
Brandstoff cn f 6.470.65
Electriciteit " 1.723.55
Water " 1.670.30
Afschrijving gebouwen f 460.93

” gereedschappen « __601_.60 „ 1.122.53
Onderhoud gebouwen en machines

"

13.495.33
Huur machines " 663.26
Grondbelasting e.d. " 860.81
Verzekering: Brand f 765.20 "

: Molest " __ 310.20 „ 1.095.40
Diverse Kosten

"

I.638.58
f 28.7 40.41

af: in rekening gebracht voor kroten koken ” 489.20 f

ONKOSTEN TEELT:
J-

Onderhoud landbouw gereadschappen f' 4.56
Staken en ruiters

"

194.90
Manden " 200.05
Zakkenreparatie " 30.14
Diverse Kosten " 399.04 "

SOCIALE LASTEN:
Premie Ongevallenwet f 1.570.20

” Ziektewet " 2.497.10
” Kinderbijslagwet

"

914.15
” Ziekenfondsbesluit f 2.513.63

af: Ingehouden

"

1.094.56 „ 1.419.27
Vereveningsheffing " 2.963.65
Rentezegels " 707.60
Vacantiebonnen " 1.396.19
Diverse sociale lasten " 69.25

f 11.556.65
af: in rekening gebracht " 791.33 "

INTREST:
Rente hypotheek f 3.600.==

11 obligatieleening " 1.600.==
” bank " 1.396.66 "

VEKKüüinjjüTEn:
Provisie en onkosten vertege. iwoor diners f 5.188.73
Vracht conserven " 4.415.4e
Incasso en informatiekosten " 167.52
Reclamekosten " 3.976.50
Etiketten en verpakking " tl

28.251.21

10.765.32

6.596.66

628.49

OMZETBELASTING:
ONKOSTEN  WAGENPARK •

Onderhoud wagenpeark 
Afschrijving ” 
Benzine. olie e.d. 
Wegenbelasting e.d. 
Verzekering wagen

17.06 9.96 
T>&27<6P

af: Berekend voor vervoer voor derden

8.931.72 
1.800.== 
4.128.02

929.16
99.44

f 15.888.34 
" 6.659.87 9.228.47

Trans porteeren f 80.567.65


