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Algemene toelichting
Oprichting en doel
De stichting is bij testament opgericht na het overlijden van de Leo Willem de Boer. De
stichting heeft als doel:


het verstrekken van geldelijke steun aan rechtspersoonlijkheid bezittende
organisaties en/of instellingen, die zich erop toeleggen dieren te beschermen tegen
geweld, hoegenaamd en in welke vorm dan ook, en die voorts beogen hun
levensomstandigheden te verbeteren;



het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen voor de financiële verslaglegging
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is
opgesteld in euro’s. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijkende cijfers
Het stamkapitaal van de stichting is in december 2014 ontvangen uit de verdeling van de
nalatenschap van de heer De Boer. Derhalve zijn de vergelijkende cijfers voor de waarde
nihil opgenomen.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding van de stichting oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van de 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 herziening gevolgen heeft.
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Grondslagen voor bepalen van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar,
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Inkomsten uit beleggingen
Onder inkomsten worden verantwoord interest, dividenden en koersverschillen. De interest
wordt naar rato van de tijd toegerekend aan het boekjaar. Dividenden van effecten worden
verantwoord als deze worden ontvangen. Gerealiseerde koersverschillen ontstaan bij
verkoop van effecten gedurende het boekjaar en bestaan uit het saldo van de
verkoopopbrengst en de balanswaarde aan het begin van het boekjaar. Ongerealiseerde
koersverschillen betreffen de waardeverandering van effecten tussen begin en eind van het
boekjaar op basis van de dan geldende beurskoersen.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
(in euro’s)
Over 2014

Over 2013

100.380
(7.264)

0
0

Som der inkomsten

93.116

0

Algemene kosten

29.314

0

Som der kosten

29.314

0

Exploitatieresultaat

63.802

0

84.567
(20.765)
63.802

0
0
0

Inkomsten uit beleggingen
Directe kosten beleggingen

Resultaatverdeling
Mutatie ongerealiseerde koersverschillen
Overige reserves
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(alle bedragen in euro’s)

Inkomsten uit beleggingen
Ontvangen dividenden
Ontvangen (coupon)rente
Gerealiseerde koersresultaten effecten
Ongerealiseerde koersresultaten effecten

Directe kosten van beleggingen
Kosten bankinstellingen
Overige bedrijfskosten
Overige kosten
Kosten website
Notariskosten
Bankkosten

Over 2014

Over 2013

6.092
563
9.158
84.567
100.383

0
0
0
0
0

7.264

0

10.985
1.388
16.840
101
29.314

0
0
0
0
0

Ondertekening
’s-Gravenhage, 30 juni 2015

L.Th.A. Boender

D. Kievit

C.C. van Bodegom
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