Stichting Verhuisdieren
Financieel jaarverslag 2017

Financiële visie, strategie & beleid
Visie
Het financiële beleid dient het bereiken van onze doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat
we streven naar optimale groei in financiële middelen, die veilig en verantwoord worden beheerd.
Daarmee bereiken we dat we zo veel mogelijk dieren aan een nieuw baasje kunnen helpen.
Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende aandachtspunten zodat wij zoveel mogelijk
dieren aan een nieuw baasje kunnen helpen:
§  
§  
§  

Inzetten op groei en dus investeren in fondsenwerving
Streven naar een zo hoog mogelijk vrij besteedbaar jaarbudget
Dalende kosten voor backoffice als percentage van de lasten

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden
in acht:
§  
Bankieren bij een duurzame bank
§  
Werken met een beperkte reserve dus niet oppotten
§  
Beperken operationele risico’s door adequate interne controle- en beheermaatregelen.

Ontwikkeling supporters

De supporters inkomsten over 2017 zijn fors gestegen met 72% ten opzichte van 2016. De
investering in de nieuwe website die in de zomer van 2017 live is gegaan heeft duidelijk haar
vruchten afgeworpen. Dat is duidelijk te zien in de laatste 4 maanden van 2017 waarbij de
inkomsten voor supporters zelfs 127% hoger liggen dan in 2016.

Jaarrekening
Balans

Balans
Jaarrekening (in €)
31-12-17

31-12-16

Activa

Passiva

Vaste Activa

Reservers en fondsen

Computers & website

7.798

31-12-17

31-12-16

38.158

52.259

695
290

325

39.143

52.584

4.472

Vlottende activa

Kort lopende schulden

Vorderingen
Liquide middelen

31.345

48.112

Totaal Activa

39.143

52.584

Crediteuren
BTW
Totaal Passiva

Toelichting op de balans
Het balans totaal kwam uit op EUR 39.143; daarvan is ruim EUR 31.000 liquide beschikbaar. Het
restant bestaat uit de deels geactiveerde website en computers.
Stichting Verhuisdieren wil geen geld oppotten, maar deze aanwenden om haar doelstellingen te
realiseren. Er zijn nog wel voldoende reserves om een half jaar de exploitatie te kunnen
voortzetten.

Winst- en verlies rekening

Toelichting op de winst en verliesrekening
De inkomsten zijn gestegen met 72% ten opzichte van 2016.
De kosten van 2017 waren hoger dan 2016. Er zijn eenmalige kosten gemaakt van EUR 15.600
voor de verbetering van de website en deze kosten veroorzaken het operationele verlies van
2017. Het directiesalaris is marktconform en is in overeenstemming met art. 2:383 lid 1 niet
vermeld.

Grondslagen van waardering & resultaatbepaling
Deze jaarrekening betreft een consolidatie van Stichting Verhuisdieren. Het boekjaarjaar is gelijk aan
een kalenderjaar.
Waarderingsgrondslagen
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Resultaatbepaling
Interne controle- & beheermaatregelen
De financiële jaarrekening is opgesteld door Financieel adviesbureau Finance Care. De
kascommissie bestaat uit Drs. H.G. Kellerhuis RA en er wordt toezicht gehouden op het bestuur
door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit: Abram Schermer - Voorzitter
(Eigenaar/directeur bij Savoy & Meadow Investments), Erik Kellerhuis - Vice voorzitter (CFO bij
TBWA/Western Europe) en Imara Welfing (International Tax Partner, Lead US Focus team
Deloitte)

Vrijwilligers en dankwoord
Als laatste nog een dankwoord voor alle vrijwilligers en medewerkers van Verhuisdieren. Zonder de
hulp en inzet van deze mensen zouden wij niet kunnen bestaan. In het jaarverslag vind je een overzicht
van alle vrijwilligers die in 2017 Verhuisdieren mogelijk hebben gemaakt.
Daarnaast willen wij ook alle supporters en donateurs bedanken voor de financiële steun waarmee wij
ervoor kunnen zorgen dat we zoveel mogelijk dieren kunnen matchen met een ideaal baasje.

