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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018
€

2017
€

€

€

LASTEN
Besteding doelstelling
Beheer en administratie

487.835
31.018

Totaal lasten
Opbrengst effecten
Rentebaten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal financiële baten en lasten
SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Onttrekking bestemmingsreserve
RESULTAAT

Jaarrekening 2018

518.853

-

-

(74)

(74)

-

(518.927)

-

518.927

-

-

-
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3. Algemeen
Oprichting stichting
De stichting, opgericht op 8 december 2017, is feitelijk gevestigd Oude Bennekomseweg 1 A te Ede en
heeft ten doel steun te verlenen aan instellingen en organisaties die -met hulp van voornamelijk vrijwilligersten doel hebben dieren een dierwaardig bestaan te geven in (niet uitsluitend) Spanje en Nederland.
Met name verleent de stichting bedoelde steun ten behoeve van zwerfdieren en gewond geraakte dieren.
De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn het beschikbaar stellen van gelden voor acute noodhulp
aan dieren en het steunen van initiatieven op het gebied van preventie, voorlichting en opleiding met de intentie in de toekomst dierenleed te voorkomen.
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur per einde boekjaar is als volgt:
- de heer H.A. Jansen (voorzitter)
- de heer W.J.M. van Osch (penningmeester)
- de heer C. Donkelaar (secretaris)
Vaststelling jaarrekening
Over de periode 8 december 2017 t/m 31 december 2017 is geen afzonderlijke jaarrekening opgesteld, daar
in deze periode geen (financiële) activiteiten hebben plaats gevonden.

4. Toelichting op de balans
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Waardering
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met (cumulatieve) afschrijvingen van 20% per jaar van de verkrijgingsprijs.
Effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de geldende waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben.
Voorgestelde bestemmig van het resultaat
Het saldo van baten en lasten wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten
2018

2017

Besteding doelstelling
Aantal toegezegde projecten gedurende het boekjaar 2018: 40.
Beheer en administratie
Vergoedingen bestuur, raad van toezicht en projectcöordinator
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvesting
Website en communicatie
Algemeen

7.125
445
1.304
10.505
11.639
31.018

-
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2018
Rentelasten
Bankkosten

2017
74

-

6. Overige gegevens
Op 15 juli 2019 is door de extern accountant bij de (volledige) jaarrekening een goedkeurende
accountantsverklaring afgegeven.
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