Stichting Amivedi

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Alle bedragen zijn in euro's

Activa

31-12-2018

31-12-2017

18.482

27.724

0

190

18.482

27.914

13.838
992.315

1.621
1.219.548

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

1.006.153

1.221.169

Totaal activa

1.024.635

1.249.083

Stichtingskapitaal
Stamvermogen
Continuïteitsvermogen

3.176
500.000
489.426

3.176
500.000
705.010

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

992.602

1.208.186

Schulden aan leveranciers
Overige schulden

29.274
2.759

28.851
12.046

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

32.033

40.897

1.024.635

1.249.083

VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passiva
EIGEN VERMOGEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

Totaal passiva
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Stichting Amivedi

Staat van baten en lasten over 2018
Alle bedragen zijn in euro's

2018

2017

Donaties en giften
Erfenissen en legaten
Overige opbrengsten

203.720
0
7.039

197.286
400
0

Som van de baten

210.759

197.686

Registratiedienst
Public Relations (PR)
Donateursadministratie
Overige kosten
Projectkosten
Afschrijvingen

312.350
43.066
36.826
46.106
0
9.432

282.761
14.452
35.763
36.924
0
98.373

Som van de lasten

447.780

468.273

-237.021

-270.587

Financiële baten en lasten

5.638

14.055

Saldo van baten en lasten

-231.383

-256.532

Bestemmingsfonds
Continuïteitsvermogen

0
-231.383

-256.532

Totaal

-231.383

-256.532

BATEN

LASTEN

Saldo voor financiële baten en lasten

Bestemming van het saldo:
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Vestigingsadres
Stichting Amivedi is feitelijk en statutair gevestigd op Het Geheugen 87, te Amersfoort .
Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is onder nummer 41149609 ingeschreven in het Stichtingenregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.
Activiteiten
De activiiteiten van Stichting Amivedi bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen van het welzijn van huisdieren in relatie tot de eigenaar.
Informatieverschaffing over continuiteit
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.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Amivedi zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Grondslagen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de RJ voor kleine rechtspersonen C1 Kleine Organisaties
zonder winststreven.
Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarden.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde met aftrek
van de ,op basis van de geschatte levensduur bepaalde, afschrijvingen. De afschrijvingstermijn
voor de website is 3 jaar. ( 33,3%)
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.
De afschrijvingspercentages bedragen per jaar:
Inventaris
20%
Computerapparatuur/kantoormachines
20%
Software
20%
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Overige activa en passiva
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
Functie van het vermogen
De opbrengsten van het vrije vermogen (overige reserves) dienen naast de ontvangen donaties en
giften ter financiering van de binnen de doelstelling van de stichting te verrichten activiteiten.
Grondslagen voor bepaling saldo baten en lasten
Giften en donaties
De giften en donanties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Er wordt derhalve
geen rekening gehouden met vooruitontvangen giften en donaties.
Saldo baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten wordt berekend door het verschil van de aan het jaar toe te
rekenen baten te verminderen met de lasten die nodig zijn om deze te realiseren.
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