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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Aan het bestuur van:
 
Stichting Greyhounds Rescue Holland
Noordeinde 371
2771 WR  Boskoop

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2020 van Stichting Greyhounds Rescue Hollandte Boskoop is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening
2020 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 Titel 9 Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek (BW)2. 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 Greyhounds Rescue Holland
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 er dan ook vanuit gaan 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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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Resultaatvergelijking  
 

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2020 € 19.817 (2019: € -8.199).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 
winst-en-verliesrekening over 2020 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2019.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 
 

  2020   2019

Omzet 48.173 100,0% 41.055 100,0%
Kostprijs van de omzet -2.120 -4,4% -6.467 -15,8%
Brutomarge 46.053 95,6% 34.588 84,2%

  
Overige opbrengsten 46.511 96,5% 13.604 33,1%
Totaal opbrengsten 92.564 192,1% 48.192 117,4%

  
Afschrijvingen 1.000 2,1% 1.000 2,4%
Huisvesting 0 0,0% 219 0,5%
Autokosten 0 0,0% 907 2,2%
Kantoorkosten 455 0,9% 883 2,2%
Verkoopkosten 874 1,8% 645 1,6%
Algemene kosten 599 1,2% 1.368 3,3%
Bestedingen ten behoeve van de doelstelling 69.506 144,3% 51.071 124,4%
Totaal kosten 72.434 150,4% 56.093 136,6%

  
Bedrijfsresultaat 20.130 41,8% -7.901 -19,2%

  
Financiële baten & lasten -314 -0,7% -300 -0,7%
Diverse baten en lasten 1 0,0% 2 0,0%

    
Resultaat voor belastingen 19.817 41,1% -8.199 -20,0%

    
    

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2020 gestegen met 11,4%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

Hogere brutomarge als gevolg van  omzet stijging 7.118
Hogere brutomarge als gevolg van  inkoopwaarde daling 4.347

Hogere brutomarge 11.465
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge 11.465
Hogere overige opbrengsten 32.907
Lagere huisvesting 219
Lagere autokosten 907
Lagere kantoorkosten 428
Lagere algemene kosten 769

46.695
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere verkoopkosten 229
Hogere bestedingen ten behoeve van de doelstelling 18.435

18.664

Hoger bedrijfsresultaat 28.031
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Jaarrekening 2020
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Balans per 31 december 2020
 (voor resultaatsbestemming)
     

ACTIVA

Vaste activa

     
Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 5.000  6.000  

 5.000  6.000
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 708  1.065  

 708  1.065

Liquide middelen
Betaalrekening 45.889  30.823  
Kruisposten 445  165  

 46.334  30.988

  52.042  38.053

31 dec 201931 dec 2020
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Balans per 31 december 2020
 (voor resultaatsbestemming)
     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Kapitaal
Onverdeelde winst 19.817  -8.199  

 19.817  -8.199
Algemene reserve 13.584   15.000  

Voorzieningen
Voorzieningen - Projecten 3.446  5.040  
Voorzieningen - Medisch noodfonds 5.610  8.000  
Voorzieningen - Shelterhulp 5.202  8.000  
Voorzieningen - Evenementen PR 3.000  3.000  
Onvoorzien 1.247  1.247  

 18.505  25.287

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 136  5.965  

 136  5.965

  38.458  23.053
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Resultatenrekening over 2020
 
 

 

Omzet 48.173  41.055  
Kostprijs van de omzet -2.120  -6.467  
Brutomarge  46.053  34.588

Overige opbrengsten  46.511  13.604
Totaal opbrengsten  92.564  48.192

Afschrijvingen 1.000  1.000  
Huisvesting 0  219  
Autokosten 0  907  
Kantoorkosten 455  883  
Verkoopkosten 874  645  
Algemene kosten 599  1.368  
Bestedingen ten behoeve van de doelstelling 69.506  51.071  
Totaal kosten  72.434  56.093

Bedrijfsresultaat  20.130  -7.901

Financiële baten & lasten -314  -300
Diverse baten en lasten 1  2

    
Resultaat voor belastingen  19.817  -8.199

    
    

2020 2019
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Kasstroom over 2020
 
 

 

Bedrijfsresultaat  20.130
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 1.000
Mutatie voorzieningen -6.782

-5.782
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen 357
Mutatie voorraden en onderhanden werk 0
Mutatie operationele schulden -5.829
  -5.472
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  8.876

Ontvangen/betaalde rentes -314  
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten 0  
Waardeverandering vordering vaste activa 0
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0  
Betaalde winstbelasting 0  
Mutatie deelnemingen 0
Mutatie aandeel derden 0
Mutatie for 0
Overige baten/lasten 1  
  -313
Kasstroom uit operationele activiteiten  8.563
   
(Des)investeringen in immateriele vaste activa 0  
(Des)investeringen in materiele vaste activa 1.000  
(Des)investeringen in financiele vaste activa 0  
Waarvan afschrijvingen -1.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  0

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  
Mutatie vermogencomponenten 6.783  
Mutatie langlopende schulden 0  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  6.783

  
Netto kasstroom 15.346
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  15.346

2020
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Greyhounds Rescue Holland, statutair gevestigd op de Noordeinde 371 2771 WR te Boskoop
bestaan voornamelijk uit het bemiddelen van adoptie en het plegen van Spaanse honden in Nederland en België.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad van de jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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 genomenindien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omrekening van vreemde valuta's
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De maandelijkse
afschrijvingen bedragen 20 % van de bestede kosten.

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 
van ingebruikneming. 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze
zich voordoen.
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Voorraden
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reeele waarde. Transactiekosten die direct zijn 
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag; rekening houdens met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Bij verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reeele waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met
agio of disagioen onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder baten worden verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige 
ontvangsten.
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vrijwilligers busrit en inkoop krijgen een voorschot. Deze wordt achteraf verrekend.
 
 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Vervoermiddelen

Aanschaffingen 7.000
Cum. afschrijving -1.000
Boekwaarde begin 6.000

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -1.000
Mutaties -1.000

Boekwaarde einde 5.000

31 dec 2020 31 dec 2019

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 708 1.065

708 1.065
Liquide middelen

Betaalrekening   
Spaarrekening 42.000 27.015
Paypal 120 0

45.889 30.823

Kruisposten   
Tussenrekening inkoop tuigjes Andre 108 0
Tussenrekening voorschot bustransport 337 165

445 165

Onverdeelde winst 19.817  -8.199

Eigen vermogen

Algemene reserve 13.584 15.000
13.584 15.000

Kortlopende schulden
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vrijwilligers busrit en inkoop krijgen een voorschot. Deze wordt achteraf verrekend.
31 dec 2020 31 dec 2019

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 136 5.965

136 5.965
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

Het bestuur en alle vrijwilligers zijn onbezoldigd. Er worden geen onkosten vergoed.
   

2020 2019

Netto-omzet   
Verkoop webshop e kraam e tuigjes 4.288 3.728
Adoptiegelden 43.885 37.327
 48.173 41.055

Inkopen
Inkopen 2.120 6.467

2.120 6.467

Overige opbrengsten
Donaties 17.143 10.259
Donaties medisch noodfonds 1.514 405
Donaties projecten 3.619 2.940
Legaten 24.235 0

46.511 13.604

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving Sjakie 1.000 1.000

1.000 1.000

Huisvesting
Huur bedrijfshuisvesting 0 219

0 219

Autokosten
Autokosten - brandstof 0 241
Autokosten - onderhoud 0 195
Motorrijtuigenbelasting 0 471

0 907

Kantoorkosten
Drukwerk 55 345
Kosten Sisow 10 13
Website / webshop 0 525
Overige kantoorkosten 390 0

455 883

Verkoopkosten
Onderhoud Webshop e website 557 242
Promotiekosten 0 12
Reis- en verblijfkosten 0 85
Representatie 317 306

874 645
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

Het bestuur en alle vrijwilligers zijn onbezoldigd. Er worden geen onkosten vergoed.
   

2020 2019

Algemene kosten
Verzendkosten 173 171
Juridische e administratieve kosten 280 0
Verzekering 146 1.197

599 1.368

Bestedingen ten behoeve van de doelstelling
Shelterfee en donaties 37.446 28.406
Transportkosten 22.309 12.825
Registratie NDG 664 451
Opvangkosten 4.291 4.667
Medisch noodfonds 4.421 3.977
Transportkosten 375 745

69.506 51.071

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente 9 15

9 15

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten 323 315

323 315

Diverse lasten
Betalings- en afrondingsverschillen -1 -2

-1 -2
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Overige toelichting

Ondanks de Corona crisis is het in 2020 gelukt om ruim 150 honden naar Nederland en België te brengen. 
Vanaf augustus is hiervoor gebruik gemaakt van commercieel transport. Hierdoor zijn de transportkosten 
met bijna de helft gestegen. De autokosten zijn gezakt. Het bestuur heeft besloten om alle autokosten 
onder transportkosten onder te brengen omdat de bus uitsluitend gebruikt wordt voor transporten en dit een
betere weergave van de transportkosten geeft. Door de hoge transportkosten is het adoptiebedrag momenteel niet
kostendekkend. Het bestuur heeft in afwachting van de ontwikkelingen rondom de pandemie besloten te wachten
met een verhoging. Dit zal ten koste gaan van de algemene reserve.
Begin 2020 is er sprake geweest van een aantal opvanghonden met hoge medische kosten. Het ging o.a. om een 
hond, die in het bos tegen prikkeldraad is aangelopen en een langdurige wondbehandeling nodig had.
Halverwege 2020 heeft de stichting afscheid genomen van Gonny Meijering en haar plaats in het bestuur is aangeboden
aan Miriam Kooiman. Daarnaast is het transportteam en het webteam aangevuld met nieuwe vrijwilligers, 
wat heeft geleid tot grote (technische) verbeteringen op/van de website en professionalisering van de transporten. 
In overeenstemming met de wet krijgt ieder hond nu een eigen TRACES document en staat de stichting in nauw contact
met de NWVA. De stichting streeft naar (twee)maandelijkse transporten.
Ook het evenementen/PR team is nu ingevuld, helaas heeft het team geen activiteiten kunnen organiseren 
door de strenge Corona maatregelen. 
Eind 2020 heeft de stichting een legaat ontvangen. Door het legaat is de volledige verlies van 2019 en 2020 opgevangen.
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Stichting Greyhounds Rescue Holland
Boskoop

Overige toelichting

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Het negatieve resultaat over 2019 is als volgt verdeeld:

Voorzieningen - Projecten -1.594,48
Voorzieningen - Medisch noodfonds -2.389,92
Voorzieningen - Shelterhulp -2.798,10
Algemene reserve -1.415,99

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Het resultaat over het boekjaar 2020 wordt volledig ten gunste van de voorzieningen gebracht. 
Voor de bouw van een nieuwe website en voor de reparaties van de bus worden nieuwe voorzieningen opgezet:

Voorzieningen - Projecten 3.554,48
Voorzieningen - Medisch noodfonds 2389,92
Voorzieningen - Shelterhulp 3.872,12
NIEUW Voorzieningen - Website 5000
NIEUW Voorzieningen - Reparaties bus 5000
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