Stichting Amivedi

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

2017
ACTIVA
VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Website

27.724

MATERIËLE VASTE ACTIVA

190

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Effecten

-

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

1.621
1.219.548
1.221.169

Totaal activa

€

1.249.083

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Stamvermogen
Continuïteitsvermogen
Vermogen t.g.v. de Doelstelling

3.176
500.000
705.010
1.208.186

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

28.851
12.046
40.897

Totaal passiva

€

1

1.249.083

Stichting Amivedi

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

BATEN

2017

Donaties
Rente-opbrengsten
Overige opbrengsten

197.286
12.819
1.236
211.341

LASTEN
Registratiedienst
Public Relations
Donateursadministratie
Overige kosten
Afschrijvingen

282.761
14.452
35.763
36.924
98.373
468.273

Exploitatie-resultaat

-256.932

Incidentele baten
Erfenissen en legaten
Ongerealiseerd koersresultaat effecten

NETTO RESULTAAT

400
400

€

-256.532
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activiteiten
Stichting Amivedi is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 41149609.
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het welzijn van huisdieren in relatie tot de
eigenaar.
Continuïteit
Informatieverschaffing over continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het bestuur is van mening
dat de beschikbare middelen per balansdatum en de tot op heden toegezegde en/of ontvangen gelden, op
dit moment voldoende waarborg bieden voor de continuïteit van de stichting.
Schattingen
Informatieverschaffing over schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur 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.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de RJ voor kleine rechtspersonen CI Kleine Organisaties zonder
winststreven
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs,
of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. lndien een transactie ertoe leidt dat
nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking
tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer
in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf
het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen
en eventueel onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
Het afschrijvingspercentage bedraagt 33%.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs
en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.
De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.
Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

Financiële vaste activa
De effecten, uitsluitend bestaande uit obligaties en bankbrieven, worden gewaardeerd
tegen de aflossingswaarde per einde looptijd.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen
Eigen vermogen
Stamvermogen
Het stamvermogen betreft het vermogen dat de stichting aanhoudt als een minimale reserve.
Continuïteitsvermogen
Het continuïteitsvermogen betreft het bedrag dat beschikbaar is om tekorten in de exploitatie
op te vangen.
Vermogen t.g.v. de doelstelling
Deze reserve omvat het deel van het vermogen dat zal worden aangewend
voor de volgende verbeteringen en investeringen binnen de volgende domeinen:
-het verbeteren van de proposities, communicatie en marketing
-het professionaliseren van de interne organisatie
-het versterken van de informatie voorzieningen, zowel intern als extern.
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Grondslagen van resultaatbepaling
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten
over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht
Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Baten
Onder baten worden verstaan ontvangen donaties, giften, rente over effecten en andere rente-inkomsten.
Baten uit erfenissen & legaten worden gerubriceerd onder incidentele baten.
Overige kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

4

