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               Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke

               R.S. Bijman

               Terp 25

               8855 CD  SEXBIERUM

Referentie: 223JR19                Vrouwenparochie, 26 maart 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

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 2020 .

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten 2020 , de begroting en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De

Waadhoeke te Sexbierum bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening

over 2020 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 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen 13.801 9.185

13.801 9.185

Vlottende activa

Liquide middelen 2.638 482

Totaal activazijde 16.439 9.667

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve -119 -1.309

-119 -1.309

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 16.558 10.976

16.558 10.976

Totaal passivazijde 16.439 9.667

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Baten 33.331 7.892

Inkoopwaarde van de omzet 17.736 -

Bruto bedrijfsresultaat 15.595 7.892

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.402 483

Exploitatiekosten 396 578

Verkoopkosten 31 537

Autokosten 8.820 5.326

Kantoorkosten 876 426

Algemene kosten 1.684 1.765

Som der bedrijfskosten 14.209 9.115

Bedrijfsresultaat 1.386 -1.223

Rentelasten en soortgelijke kosten -196 -181

Som der financiële baten en lasten -196 -181

Resultaat 1.190 -1.404

2020 2019
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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

Materiële vaste activa

Liquide middelen

Langlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Bedrijfskosten

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

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.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

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

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Vervoermiddel

en

Inventaris Totaal 2020

€ € €

Aanschafwaarde 9.668 - 9.668

Cumulatieve afschrijvingen -483 - -483

Boekwaarde per 1 januari 9.185 - 9.185

Investeringen 7.018 - 7.018

Afschrijvingen -2.402 - -2.402

Mutaties 2020 4.616 - 4.616

Aanschafwaarde 16.686 - 16.686

Cumulatieve afschrijvingen -2.885 - -2.885

Boekwaarde per 31 december 13.801 - 13.801

31-12-2020 31-12-2019

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

ING bank 2.638 482
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari -1.309 95

Uit voorstel resultaatbestemming 1.190 -1.404

Stand per 31 december -119 -1.309

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leaseverplichtingen

Leaseverplichting Trafic 8.625 10.976

Leaseverplichting Kangoo 7.933 -

16.558 10.976

Leaseverplichting Trafic

Hoofdsom 10.976 -

Aflossing voorgaande boekjaren -764 -

Stand per 1 januari 10.212 -

Opgenomen - 11.740

Aflossing -1.587 -764

Stand per 31 december 8.625 10.976

Leaseverplichting Kangoo

Stand per 1 januari - -

Opgenomen 8.449 -

Aflossing -516 -

Stand per 31 december 7.933 -

De lease is aangegaan voor 60 maanden vanaf augustus 2019. De leasetermijn is € 195,67 per maand.

De lease is aangegaan voor 60 maanden vanaf septebmer 2020. De leasetermijn is € 129,14 per maand.
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Stichting Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke te Sexbierum

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten
2020 2019

€ €

Baten

Bijdrage donatie's 9.831 5.994

Bijdrage donatie's Australie 17.736 -

Bijdragen overig 1.520 44

Omzet ritten zeehonden 852 1.634

Omzet ritten particulieren 3.392 220

33.331 7.892

Inkoopwaarde van de omzet

Bijdragen doorsturen naar Australie 17.736 -

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijving vervoermiddelen 2.402 483

Exploitatiekosten

Kosten verzorging - 25

Kosten hulpmiddelen ambulance 396 553

396 578

Verkoopkosten

Verkoopkosten website 31 537

Autokosten

Brandstoffen 6.801 4.774

Reparatie en onderhoud 576 137

Motorrijtuigenbelasting 613 183

Leasekosten 830 232

8.820 5.326

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 125 30

Drukwerk 233 37

Telecommunicatie 518 359

876 426

Algemene kosten

Kosten administratie 34 266

Zakelijke verzekeringen 1.650 1.096

Overige algemene kosten - 403

1.684 1.765
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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 2020

€

Resultaat 1.190

Toevoeging aan de algemene reserves 1.190

Het bestuur stelt met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2020, de volgende

resultaatbestemming voor:

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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