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Referentie: H.J. Holtland                IJsselmuiden, 20 september 2019
Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,
Holtland Accountants

H.J. Holtland
Accountant - administratieconsulent

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw 
onderneming.
De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Wanicare te Balkbrug is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en 
verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 
van de jaarrekening in overeenstemming met  de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. 
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Wanicare.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 
te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

- mevrouw J. Wevers, bestuurslid
- mevrouw E. Brouwer, bestuurslid
- mevrouw W.F.M. Eggen, bestuurslid

De directie wordt gevoerd door:.

- de heer S. Oostra, secretaris (wnd)
- de heer F. Gross, penningmeester

Blijkens de akte d.d. 02-03-2009 werd Stichting Wanicare per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08190984.

- mevrouw W.M.A.I. Sevens, voorzitter
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2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 16.286 10.121

Totaal activazijde 16.286 10.121

31 december 2018 31 december 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 september 2019
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Stichting Wanicare
Balkbrug

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Overige reserves 15.117 4.376

15.117 4.376

Voorzieningen 
Overige voorzieningen 1.169 4.091

1.169 4.091

Kortlopende schulden
Overlopende passiva - 1.654

- 1.654

Totaal passivazijde 16.286 10.121

31 december 2018 31 december 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 september 2019
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Stichting Wanicare te Balkbrug  

2.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Netto-omzet 97.585 85.839
Inkoopwaarde van de omzet 12.908 3.879
Bruto bedrijfsresultaat 84.677 81.960

Overige bedrijfskosten 73.111 79.064
Som der kosten 73.111 79.064

Bedrijfsresultaat 11.566 2.896

Rentelasten en soortgelijke kosten -825 -485
Som der financiële baten en lasten -825 -485

Resultaat 10.741 2.411

2018 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 september 2019
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Stichting Wanicare te Balkbrug  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Stichting Wanicare, statutair gevestigd te Balkbrug is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 08190984.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers 
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of 
ten laste van de winst- en verliesrekening. 
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische 
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De 
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum. 
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen  [7]
Rekening courant bank 16.228 9.999
Kas (Indonesië) - 64
Kas (Singapore) 58 58

16.286 10.121
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [8]

Overige reserves
Stand per 1 januari 4.376 1.965
Uit voorstel resultaatbestemming 10.741 2.411
Stand per 31 december 15.117 4.376

Bestemmingsreserves
Niet-besteed deel subsidie Eagle-project 1.169 4.091

Niet-besteed deel subsidie Eagle-project
Stand per 1 januari 4.091 4.091
Mutatie af -2.922 -
Stand per 31 december 1.169 4.091

KORTLOPENDE SCHULDEN  [12]

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen volunteers - 1.654
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017
€ €

Netto-omzet
Bijdrage volunteers 51.938 26.967
Sponsoring 29.129 3.705
Donaties boekjaar 8.966 19.491
Diverse opbrengsten 3.871 1.928
Schenkingen boekjaar 3.100 3.000
Opbrengst Benefietconcert 581 333
Verkoop shirts - 177
Opbrengst Riding for Wanicare - 238
Sponsoring Vier Pfoten Leopard - 30.000

97.585 85.839

Inkoopwaarde van de omzet  [14]
Kosten Otter-project 6.889 -
Kosten Baby primaten-project 4.575 -
Kosten Eagle-project - 1.618
Kosten Gibbons-project 1.008 2.261
Kosten Leopard-project 230 -
Kosten Hornbil-project 206 -

12.908 3.879

Overige bedrijfskosten  [33]
Bijdragen PPSC 67.625 70.226
Verkoopkosten 4.257 5.067
Kantoorkosten 386 486
Algemene kosten 843 3.285

73.111 79.064

Bijdragen PPSC  [25]
Doorbetaalde vergoedingen volunteers 49.939 26.755
Maandelijkse bijdrage PPSC 10.035 -
Bijdrage educatie 2.754 -
Bijdrage medicijnen 2.194 3.253
Bijdrage kleine aanschaffingen 1.163 1.140
Bijdrage loonkosten PPSC 853 2.896
Bijdrage kosten dierenartsen 305 470
Bijdrage onderhoud gebouwen 203 3.657
Bijdrage voeding dieren 168 1.762
Bijdrage onderhoud inventaris 11 172
Kosten vrijlatingen, inbeslagnames en overleg overheid - 121
Bijdrage kosten Vier Pfoten Leopard - 30.000

67.625 70.226

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 13,7% gestegen.

 - 12 -




