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Verslag Toezichthoudend bestuur

Het directieverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2017
31 dec.2017
EUR

31 dec.2016
EUR

3.999

0

43.811

0

47.810

0

Activa
Vorderingen
Te vorderen omzetbelasting
Liquide middelen

A

Totaal

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
. overige reserves

Kortlopende schulden

Totaal

B
-2.917

C

-375
-2.917

-375

50.727

375

47.810

0
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Staat van baten en lasten over 2017
Werkelijk
2017
EUR
EUR
Algemene kosten

Werkelijk
2016
EUR
EUR

D
2.542

375

Som der lasten
2.542

375

-2.542

-375

Resultaat
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
Algemeen
Activiteiten
De Stichting heeft als doel het geeven van een duurzame kwalitatieve impuls
aan de ecologie en economie van het Waddengebied.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor het opstellen van de
jaarrekening en het jaarverslag voor kleine ondernemingen, zoals vermeld in
Titel 9 Boek 2 BW.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het
boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Voor zover niet anders is vermeld hebben activa en passiva looptijd korter dan 1 jaar.
In de balans, de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van het voorgaande jaar.
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Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan krediet¬instellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije
beschikking van de Stichting.
Reserves
Overige reserves
Overige reserves betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde
bestedingen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar
en worden voor zover niet anders vermeld gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met
uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin
een bepaalde mailingsactie heeft plaatsgevonden. Giften van een zaak in natura worden
gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland.

Kosten
Kostentoerekening
Verliezen en risico's worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans
31-12-2017
EUR

A

Liquide middelen
Banken

B

43.811
43.811

0
0

-375
-2.542
-2.917

0
-375
-375

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

C

31-12-2016
EUR

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Vooruitontvangen subsidie
Rekening-courant Stichting
Zeehondencentrum Pieterburen

4.912
45.440
375
50.727

0
0
375
375

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder
dan 1 jaar verantwoord. Eventuele verplichtingen die betrekking hebben op jaren
gelegen na 1 jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de langlopende schulden.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Op 31 december 2017 is de Stichting een verplichting aan gegaan van € 67.082.
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Toelichting op de samengevoegde staat van baten en bestedingen
2017
EUR

D

2016
EUR

Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten
Overige algemen kosten
Kosten Kamer van Koophandel
Notariskosten
Totaal

1.360
61
796
325
2.542

0
0
0
50
325
375
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Resultaatbestemming
De directie stelt voor het negatieve resultaat boekjaar als volgt te verdelen:
Overige reserves

0
0

Dit voorstel is reeds in de balans per 31-12-2017 verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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