Stichting Vrienden van Dierenasiel Crailo te Hilversum
Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden van Dierenasiel Crailo, statutair gevestigd te
Hilversum, bestaan voornamelijk uit:
-het verlenen van financiële bijstand aan dierenasiels.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Nieuwe Crailoseweg 14 te Hilversum.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is
het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt,
en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta
gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van
afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek
van bijzondere waardeverminderingen. Bij de beoordeling of sprake is van een deelneming
worden stemloze aandelen meegeteld.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan een jaar.
Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan een jaar. Deze
worden bij eerst verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld,
gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Financiële baten en -lasten betreffen de op verslagperiode hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig
de netto-vermogenswaardemethode. Voor zover niet volgens de netto-vermogenswaarde
wordt gewaardeerd betreft het resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.

