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               Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke

               Het Bestuur

               Terp 25

               8855 CD  SEXBIERUM

Referentie: 223JR18                Vrouwenparochie, 26-03-2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geacht Bestuur,

1.1  Verklaring

Hoogachtend,

Harmoney Control

H.F. Jensma

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in

overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn RJ 640 “Organisaties zonder winststreven”.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met

Nederlands recht en de geldende richtlijn RJ 640 “Organisaties zonder winststreven”.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 .

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten 2018 , de begroting en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De

Waadhoeke te Sexbierum bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening

over 2018 met de toelichting samengesteld.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn   wij 

gaarne bereid.

Wij hebben ons gebaseerd op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De

verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde

jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

1.2  Algemeen

Oprichting en naam

Doelstelling

ANBI, fiscaal en bank

Bestuur

Secretaris: T. Stikvoort

Contactgegevens

Overig

Geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel

bijeengebrachte of te brengen bedragen of goederen;

- donaties;

- subsidies en sponsorgelden;

- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;

- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de

exploitatie van haar bezittingen; en

- overige baten.

Telefoon: 06-38539780 / 06-52847302

Email: info@dierenambulancedewaadhoeke.nl

Website: www.dierenambulancedewaadhoeke.nl

Blijkens de akte d.d. 14-06-2018 werd de stichting Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke

per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71885242.

De doelstelling van Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke wordt in artikel 2 van de

statuten als volgt omschreven:

a. Hulp bieden aan hulpbehoevende dieren. Voor zowel levende als dode dieren. De gezondheid en welzijn

van het dier staat op nummer 1.

b. Dierentaxi voor ritten naar een dierenarts of diereneindbestemming

c. Alle aan bovenstaand relateerde activiteiten

Fiscaalnummer RSIN: 858.888.221

Bankrekening: NL 83 INGB0 008 381 848

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: 

Adres: Terp 25, 8855 CD Sexbierum

Voorzitter: R. Bijman

Penningmeester: M. Hiemstra

Algemeen lid: P. Hiemstra
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2.  JAARREKENING
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 167 -

Totaal activazijde 167 -

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 95 -

95 -

Kortlopende schulden

Overige schulden 72 -

72 -

Totaal passivazijde 167 -

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.2  Staat van baten en lasten over 2018

€ € € €

Baten 5.211 -

Bruto bedrijfsresultaat 5.211 -

Exploitatiekosten 1.411 -

Verkoopkosten 11 -

Autokosten 2.529 -

Kantoorkosten 106 -

Algemene kosten 1.036 -

Som der bedrijfskosten 5.093 -

Bedrijfsresultaat 118 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -23 -

Som der financiële baten en lasten -23 -

Resultaat 95 -

2018 2017
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Bedrijfskosten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-

grondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn

verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Onder baten worden verstaan de bijdragen van de deelnemende leden. Deze baten kunnen worden gezien

als contributie of lidmaatschapsgelden. De bijdragen zijn ter dekking van de exploitatie- en

activiteitenlasten en hieraan zijn geen nadere voorwaarden verbonden.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

a. doelstelling zie statuten en website

b. dierenambulance

c. dierentaxi

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn RJ 640

“Organisaties zonder winststreven”. 

De activiteiten van Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke, statutair gevestigd te

Sexbierum, bestaan voornamelijk uit:

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 Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

ING bank 167 -
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2018 2017

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari - -

Uit voorstel resultaatbestemming 95 -

Stand per 31 december 95 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te ontvangen fakturen divers 72 -
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten
2018 2017

€ €

Baten

Bijdrage donatie's 3.598 -

Bijdragen overig 1.359 -

Omzet ritten zeehonden 254 -

5.211 -

Exploitatiekosten

Kosten verzorging 121 -

Kosten hulpmiddelen ambulance 1.290 -

1.411 -

Verkoopkosten

Verkoopkosten website 11 -

Autokosten

Brandstoffen 1.715 -

Reparatie en onderhoud 311 -

Motorrijtuigenbelasting 428 -

Leasekosten 75 -

2.529 -

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 12 -

Drukwerk 68 -

Telecommunicatie 26 -

106 -

Algemene kosten

Kosten adviseurs 445 -

Zakelijke verzekeringen 591 -

1.036 -
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

3.  Overige toelichting

3.1  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

€

Resultaat 95

Toevoeging aan de algemene reserves 95

Het bestuur stelt met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2018, de volgende

resultaatbestemming voor:

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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