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ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Kindness For All Animals
Veldsnijdersweg 1
7274 GB Geesteren
Geachte mevrouw de Lange,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting waarin begrepen de balans
met tellingen van € 13.684 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 12.498.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kindness For All Animals te Geesteren is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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 in
Nederland algemeen aanvaarde 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kindness For All
Animals. 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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RESULTAAT

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Verschil 2019

Verschil
realisatiebegroting
2019

€

€

€

€

€

99.403

115.000

102.591

-3.188

-15.597

81.526

102.500

108.209

-26.683

-20.974

4.888

2.500

4.156

732

2.388

491

-

169

322

491

12.498

10.000

-9.943

22.441

2.498

Baten
Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling opvang, verzorging en
herplaatsing dieren
Kosten van beheer en administratie
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Berkel Accountants B.V.
Digitaal getekend door J.J. Mul

J.J. Mul
Accountant-Administratieconsulent
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BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Missie, visie en beleid
Onze missie is simpel: het helpen van dieren in nood. We hebben het dan over zorgdieren die onherplaatsbaar
zijn door hun ziekte en/of lichamelijk, visuele of auditieve beperkingen en die permanent op de
zorgdierenboerderij wonen. Maar we helpen ook herplaatsbare dieren die ondergebracht worden bij
gastgezinnen en van daaruit herplaatst worden bij adoptiegezinnen. Als rode draad loopt hier doorheen onze
visie op het gebied van dierenwelzijn waarbij wij van mening zijn dat een dierenleven gelijkwaardig is aan
een mensenleven. En deze visie zie je in al alles wat we doen en de wijze waarop we dat doen terugkomen:
met veel liefde en passie en respect voor het dier.
Alle dieren waar wij ons over ontfermen, of ze nu op de zorgdierenboerderij wonen of tijdelijk bij
gastgezinnen worden ondergebracht en van daaruit herplaatst worden, krijgen de beste zorg en medische
verzorging. Met deze aanpak proberen wij mensen op een positieve manier te beïnvloeden in de hoop dat men
op een andere manier naar dieren gaat kijken en ze met respect behandelen. In alles wat wij doen staat
transparantie en eerlijkheid centraal.
KFAAF (Stichting Kindness For All Animals) werkt met een vaste kern van vrijwilligers die zo'n beetje sinds
de oprichting van de stichting meehelpen met het verzorgen van de boerderij- en edeldieren. Voor deze tak
blijft het lastig om nieuwe vrijwilligers te werven. De huisdieren (vier- en drievoeters genoemd) worden in
zijn geheel verzorgd door de voorzitter van KFAAF. In 2019 zijn er, voor social media engagement, een
tweetal vrijwilligers bij gekomen die vanuit huis samen met de voorzitter de Facebookpagina van KFAAF
monitoren en reageren op de honderden reacties die KFAAF dagelijks ontvangt. Inmiddels heeft de KFAAF
Facebookpagina meer dan 14.000 vaste volgers. Dit hebben we bereikt zonder dat KFAAF hiervoor betaald
heeft (paid media). Dit aantal hebben we bereikt door organische groei gebaseerd op een sterke content
strategie door onze volgers mee te laten genieten van de avonturen die de dieren van KFAAF dagelijks
beleven.
KFAAF zit aan haar maximum voor wat betreft de permanente opvang van boederij- en edeldieren. Er is
simpelweg niet voldoende ruimte om nog meer boederij- en edeldieren op de huidige locatie permanent op te
vangen. KFAAF kan nu al niet in de natuurlijke voedselvoorziening van deze dieren voorzien en jaarlijks
moet er een flinke hoeveelheid hooi worden ingekocht. Door de aanhoudende droogte is de prijs van hooi
drastisch gestegen. Daarnaast heeft KFAAF een RE-status en op basis van deze status (afgegeven door het
RVO) mag er maar een maximum aantal boerderijdieren gehouden worden. KFAAF heeft dit maximum
inmiddels bereikt. Voor de huisdieren gelden andere regels. Er wonen gemiddeld 12 vier(drie)voeters
permanent in huize KFAAF. Daarnaast is KFAAF regelmatig gastgezin voor viervoeters die herplaatsbaar zijn
en tijdelijk een aantal maanden op de zorgdierenboerderij wonen. We houden daarbij wel in acht dat we niet
meer viervoeters accepteren dan we als stichting financieel aankunnen.
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Ook het afgelopen jaar hebben we weer veel dingen bereikt. Wij zijn blijven bouwen aan onze
naamsbekendheid en dat werpt zijn vruchten af. Binnen de regio is KFAAF inmiddels een bekend begrip.
Daarnaast krijgen we steeds meer landelijke bekendheid en hebben we volgers woonachtig in heel Nederland
en zelfs buiten de eigen landsgrenzen.
KFAAF heeft zich als doel gesteld om minimaal 75% van giften en donaties te besteden aan onze doelstelling.
Voor 2019 is dit uitgekomen op 83%. Het tekort is onttrokken uit de bestemmingsreserve. De
bestemmingsreserve mag alleen aangewend worden voor de doelstellingen van de stichting. Een volledig
verslag van onze dagelijkse activiteiten is te lezen op onze Facebookpagina: www.facebook.com/kfaaf.
In 2020 zal onze focus blijven liggen op het uitbouwen van onze naamsbekendheid via onder andere
Facebook, net als het verwerven van extra inkomsten uit giften en donaties van zowel particulieren als van
bedrijven met als doel de stichting zelfvoorzienend te laten worden. Daarnaast zal de beheersing van de
kosten, net als in 2019, een belangrijk punt van aandacht blijven.
Toekomstgerichte informatie
- Uitvoering van het meer jaren beleidsplan om de doelstelling te bereiken.
- Uitbreiding van de zorgboerderij en onze activiteiten op het gebied van bemiddelingen en herplaatsingen van
dieren.
- Het uitbouwen van sociale mediasites en het opzetten van campagnes.
- Verdere uitbouw van de communicatiemiddelen (anders dan alleen Facebook). Denk daarbij aan Instagram.
Namens het bestuur,
Voorzitter: mevrouw P. de Lange
Penningmeester: de heer A.N. van der Wal
Secretaris: de heer C. van der Wal
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JAARREKENING
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

31 december 2018

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Machines en installaties
Inventaris

6.397
2.422

8.819

-

8.819

-

2.079

2.080

2.786

6.578

13.684

8.658

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

(2)
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31 december 2019

31 december 2018

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

12.444

-54

(4)

1.240
-

2.836
5.876
1.240

8.712

13.684

8.658
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Begroting
2018

€

€

€

€

99.403

115.000

102.591

115.000

(7)

81.526

102.500

108.209

102.500

(8)

727
4.161

2.500

4.156

2.500

4.888

2.500

4.156

2.500

12.989
-491

10.000
-

-9.774
-169

10.000
-

12.498

10.000

-9.943

10.000

12.498

10.000

-9.943

10.000

Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling opvang, verzorging en
herplaatsing dieren
Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen
Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo

(9)

(10)

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Meer specificiek zijn de Richtlijnen voor Fondsenwervende organisaties C2 toegepast.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijving
Machines en installaties
Inventaris

0
0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en
de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-enverliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen 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.

_______________________________________________________________________________________________________
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in
het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
_______________________________________________________________________________________________________
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Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

_______________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Machines
en
installaties Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Totaal

€

€

-

-

-

-

-

-

6.751
-354

2.795
-373

9.546
-727

6.397

2.422

8.819

6.751
-354

2.795
-373

9.546
-727

6.397

2.422

8.819

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
31 december
2019

31 december
2018

€

€

Overlopende activa
Huur
Energiekosten

1.779
300

1.780
300

2.079

2.080

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
- 12 -

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren
31 december
2019

31 december
2018

€

€

2. Liquide middelen
ING Bank N.V.
Kas

2.661
125

6.453
125

2.786

6.578

_______________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA
31 december
2019

31 december
2018

€

€

3. Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves

12.444

-54

Bestemmingsreserves

Stand per 1 Resultaatjanuari 2019 bestemming
€
Bestemming opvang, verzorging en herplaatsing dieren

-54

Stand per 31
december
2019

€

€

12.498

12.444

4. Kortlopende schulden
31 december
2019

31 december
2018

€

€

Crediteuren
Crediteuren

1.240

2.836

-

46
5.830

-

5.876

Overlopende passiva
Representatiekosten
Vooruitontvangen periodieke gift

_______________________________________________________________________________________________________
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
De stichting huurt in 2019 grond en dierenverblijven voor een bedrag van € 21.360 per jaar.

_______________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil
2019

Realisatie
2018

€

€

€

€

5. Baten van particulieren
Donaties en giften

98.553

100.000

-1.447

88.369

850

15.000

-14.150

14.222

48.239
7.664
21.704
3.919

94.500
8.000

-46.261
7.664
21.704
-4.081

59.290
15.809
23.256
9.854

81.526

102.500

-20.974

108.209

6. Baten van bedrijven
Donaties en giften
Besteed aan de doelstellingen
7. Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing
dieren
Dierenverzorging en bemiddelingen
Personeelskosten
Huisvesting dieren
Algemene kosten

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van
de totale baten is:
2019: 83 %
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding, wel kunnen gemaakte kosten worden
gedeclareerd (conform ANBI richtlijn).
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 0,24 personeelsleden werkzaam waarvan geen werkzaam in het
buitenland.
8. Afschrijvingen
Materiële vaste activa

727

-

727

-

Afschrijvingen materiële vaste activa

_______________________________________________________________________________________________________
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Kosten beheer en administratie
Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil
2019

Realisatie
2018

€

€

€

€

9. Algemene lasten
Kantoorkosten
Administratie en advieskosten
Juridische kosten
Verzekeringen algemeen

1.238
2.716
207

2.500
-

1.238
216
207

781
2.973
402
-

4.161

2.500

1.661

4.156

-491

-

-491

-169

10. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
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BEGROTING 2020

Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen
Algemene lasten
Financiele baten en lasten

Saldo
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves

Begroting
2020
115.000

Realisatie
2019
99.403

Begroting
2019
115.000

102.500

81.526

102.500

1.000
2.500
500
4.000
106.500
8.500

727
4.161
491
5.379
86.905
12.498

2.500
2.500
105.000
10.000

8.500

12.498

10.000
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