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               Stichting Observation International

               Het bestuur

               Kapellerpoort 1

               6041 HZ  ROERMOND

Referentie:                 Fur, Denemarken, 4 januari 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte Bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Fur Regnskabsservice

H.M.J. van der Weijden

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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

gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Observation International te

Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting

verstrekte gegevens.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

J-Y.J.R. Paquet, lid

U.H.W. Haese, lid

Blijkens de akte d.d. 30 december 2015 werd de stichting Stichting Observation International per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65111621.

De doelstelling van Stichting Observation International wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

1)     het (doen) verzamelen, verwerken, opslaan, valideren, analyseren, beheren en beschikbaar

stellen van  gegevens over natuur en landschap op een mondiale schaal;

2)     het ondersteunen van het verzamelen van gegevens over natuur en landschap door  individuele

waarnemers, hun organisaties, databronhouders, onderzoekers, natuurbeschermers en andere

gebruikers van natuurdata wereldwijd door het inzetten van informatie en

communicatietechnologie;

3)     het (doen) ontwikkelen, beheren en exploiteren van een internationale databank met gegevens

over natuur en landschap, met inbegrip van applicaties en websites welke noodzakelijk zijn om

toegang te verkrijgen tot deze databank;

4)     Het aanbieden van informatie over natuur en landschap, ten dienste van onder meer educatie,

natuurbescherming en wetenschappelijke doeleinden;

5)     het volgen van de ontwikkeling van biodiversiteit en natuurwaarden, op zowel mondiale,

nationale, regionale en lokale schaal;

6)     al datgene dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn.

het bestuur bestaat uit:

R.W.A.P. Akkermans, Voorzitter

D. Tempelman, Secretaris

H.M.J. van der Weijden, Penningmeester a.i.

M. Herremans, lid

J. Sneijders, lid

S.P. Nagy, lid
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 11.912 100,0% 2.066 100,0%

Activiteitenlasten 866 7,3% - 0,0%

Bruto exploitatieresultaat 11.046 92,7% 2.066 100,0%

Algemene kosten 717 6,0% 397 19,2%

Beheerslasten 717 6,0% 397 19,2%

Resultaat 10.329 86,7% 1.669 80,8%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 9.846

9.846

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Activiteitenlasten 866

Algemene kosten 320

1.186

Stijging resultaat 8.660

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 11.912 100,0% - 0,0%

Activiteitenlasten 866 7,3% - 0,0%

Bruto exploitatieresultaat 11.046 92,7% - 0,0%

Algemene kosten 717 6,0% - 0,0%

Beheerslasten 717 6,0% - 0,0%

Resultaat 10.329 86,7% - 0,0%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2018 Begroting 2018

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 8.660. De ontwikkeling van het resultaat 2018

ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

20172018
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 11.912

11.912

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Activiteitenlasten 866

Algemene kosten 717

1.583

Stijging resultaat 10.329

Het resultaat 2018 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 10.329. De ontwikkeling van het

resultaat 2018 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Begrotingsoverzicht

2018
Begroting

 2018
2017

Begroting

 2017

€ € € €

Baten 11.912 - 2.066 -

Activiteitenlasten 866 - - -

Bruto exploitatieresultaat 11.046 - 2.066 -

Algemene kosten 717 - 397 -

Beheerslasten 717 - 397 -

Resultaat 10.329 - 1.669 -

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren - 27.025

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 9.555 1.131

Subsidievorderingen 19.938 -

29.493 28.156

Liquide middelen 1.965 46.346

Totaal activazijde 31.458 74.502

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 14.508 4.179

14.508       4.179         

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 63

Overige schulden 16.500 -

Overlopende passiva 450 70.260

16.950 70.323

Totaal passivazijde 31.458 74.502

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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2.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 Begroting

 2018

2017

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 11.912 - 2.066

Baten 11.912 - 2.066

Inkoopwaarde geleverde producten 866 - -

Activiteitenlasten 866 - -

Bruto exploitatieresultaat 11.046 - 2.066

Algemene kosten 717 - 397

Beheerslasten 717 - 397

Exploitatieresultaat 10.329 - 1.669

Resultaat 10.329 - 1.669

Resultaat 10.329 - 1.669

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 10.329 - 1.669

10.329 - 1.669
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 10.329

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -1.337

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -53.373

-54.710

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -44.381

Kasstroom uit operationele activiteiten -44.381

Mutatie geldmiddelen -44.381

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 46.346

Mutatie geldmiddelen -44.381

Stand per 31 december 1.965

2018
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

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 kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Stichting Observation International, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 65111621.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

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.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één 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.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële

leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een

uitgave uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 27.025

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 9.555 1.131

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 9.555 1.131

Subsidievorderingen

Subsidievordering 19.938 -

Subsidievordering
Stand per 1 januari - -

Mutatie 1 subsidievordering 19.938 -

Stand per 31 december 19.938 -

Liquide middelen

Rekening courant bank 1.965 46.346

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 4.179 2.510

Bestemming resultaat boekjaar 10.329 1.669

Stand per 31 december 14.508 4.179

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren - 63

Overige schulden

Overige schuld 16.500 -

Overlopende passiva

Te betalen administratiekosten 400 -

Te betalen kosten - 1.500

Vraagpost 50 -

Onderhanden werken project -168.188 -54.052

Onderhanden werk Vooruitontvangen 168.188 121.900

Overlopende passiva 7 - 8.039

Overlopende passiva 8 - -7.127

450 70.260
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Omzet maatwerksoftware 10.000 - 4.105

Bijdrage maatwerksoftware geen btw - - 5.000

Omzet maatwerksoftware niet EU 1.000 - 1.000

Vooruitontvangen omzet - - -8.039

Omzet onderhanden werken vorig jaar 912 - -

11.912 - 2.066

Baten project

Omzet project software - - 12.500

Omzet project software EU 26.350 - 9.400

Subsidies 19.938 - 100.000

Vooruitontvangen projectomzet -46.288 - -121.900

- - -

Inkoopwaarde geleverde producten

Kosten webhosting 23 - -

Kosten maatwerk software - - 4.132

Kosten inkopen doorverkoop - - 2.039

Kosten inkopen werk derden overig 843 - 956

Vooruitbetaalde kosten - - -7.127

866 - -

Kosten project

Kosten werk derden project ontwikkeling 114.000 - 41.400

Kosten werk derden project coördinatie - - 12.600

Kosten werk derden project overig 137 - 52

Vooruitbetaalde kosten project -114.137 - -54.052

- - -

Algemene kosten

Administratiekosten 400 - -

Bankkosten 125 - 122

Vergaderkosten 25 - 102

Reiskosten Bestuur - - 101

Diversen 167 - 72

717 - 397
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3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2018 € €

BTW nummer: 8559.84.582.B.01

Omzet
Omzet hoog 1a 10.000 2.100

Omzet naar het buitenland
Omzet buiten de EU (uitvoer) 3a 1.000

Omzet binnen de EU 3b 26.350

Verschuldigde omzetbelasting 2.100

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 24.154

24.154

Te ontvangen omzetbelasting 5g -22.054

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal -451

2e kwartaal -12.030

3e kwartaal -18

4e kwartaal -9.555

-22.054

Suppletie omzetbelasting 2018 -

31-12-2018

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode -9.555

2018
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