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Betreft: Samenstellingsverklaring
Geacht Bestuur,
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2020 van Stichting
Stray Animal Foundation Platform te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u als opdrachtgever. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze
werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en
met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk
Wetboek (BW) 5.
Almere, 26 november 2021
Adminnovation B.V.
M. Bot

Jaarverslag 2020
Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform over het jaar 2020.
Vanwege de COVID19-pandemie zijn de activiteiten van Stray Animal Foundation Platform
beperkt geweest.

Januari 2020
15 januari – Uitnodiging Zwerfdierensymposium verstuurd.
Communicatie over Fairdog wordt naar de stichtingen gestuurd en stichtingen worden
uitgenodigd om mee te praten over Fairdog deelname. Een aantal stichtingen wil
meepraten: Prozus, Stichting Aai, Wereldhonden, Alas rescueteam, Little Tigers, AINF en
Vida Nova en in gezamenlijkheid is besloten om deel te nemen aan Fairdog met de
uitdrukkelijke toevoeging dat Stray niet namens de branche spreekt maar wel een zo goed
mogelijke spreekbuis zal proberen te zijn en ons op inhoudelijk gebied laten adviseren door
onze achterban. Stichtingen worden nogmaals uitgenodigd om mee te praten en beslissen.

Februari 2020
Februari – Druk met programma en voorbereidingen voor het zwerfdierensymposium.
Programma:
• Welkom en voorstellen nieuwe bestuursleden. Korte toelichting op nieuwe focus
door Stray-AFP
• Regelgeving immigratie honden vanuit buitenland. Zijn de regels duidelijk voor
consumenten en stichtingen? Anne Mulder beleidsmedewerker Sophia-Vereeniging,
Arjen Dijkstra adviseur I&R RVO, Jan de Haan senior inspecteur team ontwikkeling en
ondersteuning levende dieren en dierenwelzijn NVWA.
• Zoönose – Onderzoek naar Leishmania door Universiteit Utrecht Christine Piek,
Specialist Interne ziekten Gezelschapsdieren
• Fairdog – Gezamenlijk initiatief ter bevordering aanbod van gezonde en sociale
honden. Piko Fieggen Programmamanager Dierenbescherming
• Inventarisatie behoefte zwerfdierenstichtingen.
• Stichting aan het woord – TNR Kattenproject Chersonissos Simone Aardenburg
• Borrel en netwerken
Maart 2020
Verdere voorbereidingen voor het symposium. Aantal aanmeldingen voor het symposium:
164 personen. Het Zwerfdierensymposium van 29 maart kon door de COVID19-pandemie
helaas niet doorgaan. Besloten wordt om het symposium naar het najaar te verplaatsen.

Inmiddels leert de geschiedenis ons dat het symposium tot nu toe niet plaats heeft kunnen
vinden. In 2012 is er echter gekozen voor een Webinar.
April 2020
Deze maand heeft in het teken gestaan van de start van de corona maatregelen. Activiteiten
zijn gestaakt en er werd nog verwacht dat we het symposium en onze activiteiten op een
later moment zouden kunnen voortzetten.
Mei 2020
28 mei – Bestuursvergadering
Juni 2020
29 juni – Fairdog projectgroep ‘buitenlandse herplaatsers’ overleg.

Juli 2020
3 juli – overleg Fairdog met consultatiegroep stichtingen

Augustus 2020
7 augustus – Bestuursvergadering
September 2020
15 september – Bestuursvergadering
Oktober 2020
Besloten wordt dat de bezoekers van het geplande symposium hun geld terugkrijgen. Terug
stortingen vinden plaats
November 2020
5 november - Fairdog projectgroep ‘buitenlandse herplaatsers’ overleg
12 november - Bestuursvergadering
December 2020
11 december – Fairdog projectgroep ‘buitenlandse herplaatsers’ overleg
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Stray in de media
Import herplaatsingshonden…. Eindelijk onderzoek – Ineke van Herwijnen
Hoe Frenkie werd gered van de vuilnisbelt - Volkskrant
Verantwoord een hond aanschaffen.
Samenwerkingspartners en sponsoren
In 2020 heeft Stray-AFP intensief samengewerkt met de volgende partijen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Dierenlot
Woof 4 ALL
Dierenbescherming
Sophia-vereeniging
LICG
Universiteit van Utrecht
KNMvD
NVWA
RVO
Zwerfdierenorganisaties
Zwerfkattenorganisaties
Fairdog
Bestuursleden 2020

Saskia van der Made, Marieke Hoffmann, Petra de Vries, Mandy Straube (tot eind januari)
Activiteiten 2021
2021 zal in het teken staan van de nieuwe regelgeving t.a.v. import honden en katten uit het
buitenland, samenwerking met Fairdog, het schrijven van een handboek voor stichtingen en
het in kaart brengen van de actuele stand van de stichtingen.
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I. BALANS
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Activa
Vlottende activa
- Voorraad

774

774
774

774

Liquide middelen
- Liquide middelen

14.336

11.617
14.336

11.617

15.110

12.391

7.333

6.403

Passiva

Stichting Vermogen
Kort vreemd vermogen
- Crediteuren
- Overige transitoria

65
7.712

5.988
7.777

5.988

15.110

12.391

II. WINST- EN VERLIESREKENING
2020

Opbrengsten
Inkopen

1.172
(1.130)

Bruto-omzetresultaat
Verkoopkosten
Algemene kosten
Overige baten en lasten

2019

1.214
2.302

1.168
-

1.214
742
-

Som der bedrijfslasten

1.168

742

Bedrijfsresultaat

1.134

472

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

(205)

753

Som der financiële baten en lasten

205-

Netto resultaat

929

753
1.225

III Kasstroomoverzicht over 2020
Het overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
2020
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
verandering in werkkapitaal:
Voorraad
Kortlopende schulden

1.134
1.790
1.790
2.924

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

205
(205)

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.719

Mutatie Geld middelen
Toelichting geld middelen
Mutatie geld middelen

2.719

IV TOELICHTING BEHORENDE TOT DE RAPPROTAGE TOT 31 DECEMBER 2020
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Stray Animal Foundation Platform, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan
voornamelijk uit het bieden van een onafhankelijk platform voor alle Nederlandse organisaties die zich inzetten
voor zwerfhonden en zwerfkatten in het buitenland met als uiteindelijke doel het verlichten van het lot van
zwerfdieren en het helpen oplossen van het zwerfdierenprobleem.
Valuta
De Rapportage is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende het boekjaar worden in de
rapportage opgenomen tegen de koers tijdens de afwikkeling. Eventuele hieruit voortvloeiende valutaresultaten
worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
WAADERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij bij de betreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.
Voorraden
De voorraadwaardering is geschied tegen de verkrijgingprijs of lagere vervangingswaarde. Met eventuele
incourantheid van de voorraden is bij de waardering reeds rekening gehouden.
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 en kas middelen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAAT BEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. Baten en belaste worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar,
worden in acht genomen indien zijn voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn waren.
Opbrengsten
Onder de opbrengsten zijn opgenomen de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen
(exclusief de omzetbelasting), die zijn toegerekend aan de periode waarin de diensten zijn verricht en waring de
leveringen hebben plaatsgevonden.
Inkopen en donaties
Onder de inkopen wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder
is tevens begrepen een aantal mutaties in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden. Onder donaties
worden verstaan de aan stichtingen overgemaakte gelden in het kader van de doelomschrijving in de statuten van de
Stichting Stray Animal Foundation Platform.
Bedrijfslasten
Als lasten zijn opgenomen de bedragen die aan het gerapporteerde boekjaar zijn toe te rekenen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten
van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

TOELICHTING OP DE RAPPROTAGE PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
31 december 2020
€

31 december 2019
€

Vorderingen
handelsdebiteuren
Debiteuren
Voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid

-

-

-

-

14.336

11.617

14.336

11.617

Liquide Middelen
- Kas
- ABN-AMRO 408

PASSIVA
31 december 2020
€

31 december 2019
€

Eigen vermogen
Eigen vermogen Stichting
Stand 1 januari
Resultaat lopend boekjaar

6.403
930

5.178
1.225

Stand 31 december

7.333

6.403

Kortlopende schulden
Crediteuren
Handels crediteuren

65

-

Stand 31 december

65

-

Overige schulden en overlopende passiva
Overige transitoria

7.712

5.988

Stand 31 december

7.712

5.988

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIEREKENING TOT 31 DECEMBER 2020

Bedrijfslasten
Opbrengsten
Donaties
Verkoop artikelen
Organisatie Festivals/Symposium
Support Actie
Ontvangen bijdragen
Inkopen en donaties
Inkopen artikelen
Donaties aan stichtingen
Verkoopkosten
Overige verkoopkosten
Algemene kosten
Eenmalige splitsing
Kantoorkosten
Kosten website
Reiskosten vergoeding
Overige algemene kosten

2020
€

2019
€

614
285
273
-

775
61
378

1.172

1.214

120
(1.250)

-

(1.130)

-

-

-

-

-

773
396
1.169

(300)
678
364
742

Personeel
Het gemiddeld aantal personeelsleden, rekening houdende met parttimers, dat gedurende het boekjaar
bij het bedrijf in dienst was, bedroeg 0
Financiële baten en lasten
Rente en kosten bankrekening
Buitengewone baten

(204)
(1)

186
(939)

(205)

(753)

