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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 2020
(in euro’s)
Over 2020

Over 2019

127.895
(50.718)

297.841
(56.721)

Som der inkomsten

77.177

241.120

Lasten besteed aan doelstelling
Afschrijvingen materiële vaste activa
Algemene kosten

10.000
723
24.449

41.000
488
18.313

Som der kosten

35.172

59.801

Exploitatieresultaat

42.002

181.309

Inkomsten uit beleggingen
Directe kosten beleggingen
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(alle bedragen in euro’s)

Inkomsten uit beleggingen
Huurinkomsten Wildhoeflaan
Huurinkomsten Sportlaan 180
Huurinkomsten Karel Doormanstraat
Huurinkomsten Benoordenhoutseweg
Ontvangen dividenden en couponrente
Koersresultaten effecten

Directe kosten van beleggingen
Exploitatiekosten Wildhoeflaan
Exploitatiekosten Sportlaan 180
Exploitatiekosten Karel Doormanstraat
Exploitatiekosten Benoordenhoutseweg
Exploitatiekosten Sportlaan 1222
Kosten bankinstellingen

Lasten besteed aan doelstelling
Giften
Overige bedrijfskosten
Algemene kosten
Vacatiegelden
Bankkosten

Over 2020

Over 2019

28.453
13.980
14.975
26.550
5.805
38.042
127.895

30.769
18.655
13.635
6.201
20.712
207.869
297.841

9.128
6.749
2.492
10.316
355
21.678
50.718

15.416
3.892
1.703
8.894
0
26.816
51.881

10.000

41.000

482
23.648
319
24.449

585
17.455
273
18.313

Ondertekening
’s-Gravenhage, 30 juni 2020

L.Th.A. Boender

D. Kievit

C.C. van Bodegom
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