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               Stichting Observation International

               Het bestuur

               Oostkanaalweg 5

               2445 BA  AARLANDERVEEN

Referentie:                 Fur, Denemarken, 22 januari 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte Bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Fur Regnskabsservice

H.M.J. van der Weijden

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 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 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.

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

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Observation International te

Leiden 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

Hans Verdaat  - bestuurslid

Szabolcs Nagy  - bestuurslid

David Tempelman - bestuurslid

Marc Herremans - bestuurslid

Henk Schmitz - secretaris

Marianne de Rijk - penningmeester

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

genoemde datum opgericht. Op 30 september 2020 is een statutenwijziging doorgevoerd door de stichting.

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

Het doel van Stichting Observation International, wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

 - het wereldwijd volgen van veranderingen en ontwikkelingen in de biodiversiteit; 

 - het bevorderen en faciliteren (met een digitaal platform) van het verzamelen en registreren 

   van betrouwbare en geverifieerde waarneminggegevens van flora en fauna door vrijwilligers en 

   professionals;

 - het (door)ontwikkelen en aanbieden van een digitaal platform met bijbehorende toepassingen van de 

   waarnemers;

 - het bevorderen dat alle verzamelde gegevens (met instemming van de waarnemers) optimaal 

   beschikbaar komen en benut worden ten dienste van natuuronderzoek, 

   natuurbescherming en onderwijs;

 - het beheren van intellectueel eigendom in de breedste zin van het woord, en het verrichten 

   van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van

organen van de stichting.

het bestuur bestaat uit:

Reinier Akkermans - voorzitter

Olaf Bánki - bestuurslid

Jan Ole Kriegs  - bestuurslid

Jean-Yves Paquet  - bestuurslid

Ulrich Haese - bestuurslid
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 68.559 100,0% 30.893 100,0%

Activiteitenlasten 53.871 78,6% 29.614 95,9%

Bruto exploitatieresultaat 14.688 21,4% 1.279 4,1%

Algemene kosten 3.140 4,6% 499 1,6%

Beheerslasten 3.140 4,6% 499 1,6%

Exploitatieresultaat 11.548 16,8% 780 2,5%

Rentelasten en soortgelijke kosten - 0,0% -18 -0,1%

Som der financiële baten en lasten - 0,0% -18 -0,1%

Resultaat 11.548 16,8% 762 2,4%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 37.666

Daling van:
Rentelasten en soortgelijke kosten 18

37.684

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Activiteitenlasten 24.257

Algemene kosten 2.641

26.898

Stijging resultaat 10.786

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 10.786. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

2019
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 68.559 100,0% 24.000 77,7%

Activiteitenlasten 53.871 78,6% 22.100 71,5%

Bruto exploitatieresultaat 14.688 21,4% 1.900 6,2%

Algemene kosten 3.140 4,6% 1.900 6,2%

Beheerslasten 3.140 4,6% 1.900 6,2%

Resultaat 11.548 16,8% - 0,0%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 44.559

44.559

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Activiteitenlasten 31.771

Algemene kosten 1.240

33.011

Stijging resultaat 11.548

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.

2020 Begroting 2020

Het resultaat 2020 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 11.548. De ontwikkeling van het

resultaat 2020 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Begrotingsoverzicht

2020
Begroting

 2020
2019

Begroting

 2019

€ € € €

Baten 68.559 24.000 30.893 5.000

Activiteitenlasten 53.871 22.100 29.614 14.000

Bruto exploitatieresultaat 14.688 1.900 1.279 -9.000

Algemene kosten 3.140 1.900 499 1.500

Beheerslasten 3.140 1.900 499 1.500

Exploitatieresultaat 11.548 - 780 -10.500

Rentelasten en soortgelijke kosten - - -18 -

Som der financiële baten en lasten - - -18 -

Resultaat 11.548 - 762 -10.500

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 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 1.600 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 10.036

Subsidievorderingen - 20.000

1.600 30.036

Liquide middelen 37.751 6.719

Totaal activazijde 39.351 36.755

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 26.818 15.270

26.818       15.270       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 965 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 318 -

Overlopende passiva 11.250 21.485

12.533 21.485

Totaal passivazijde 39.351 36.755

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 23.559 24.000 10.893

Subsidiebaten 45.000 - 20.000

Baten 68.559 24.000 30.893

Inkoopwaarde geleverde producten 8.179 11.000 9.614

Verstrekte subsidies 45.692 11.100 20.000

Activiteitenlasten 53.871 22.100 29.614

Bruto exploitatieresultaat 14.688 1.900 1.279

Algemene kosten 3.140 1.900 499

Beheerslasten 3.140 1.900 499

Exploitatieresultaat 11.548 - 780

Rentelasten en soortgelijke kosten - - -18

Som der financiële baten en lasten - - -18

Resultaat 11.548 - 762

Resultaat 11.548 - 762

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 11.548 - 762

11.548 - 762
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 11.548

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 28.436

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -8.952

19.484

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 31.032

Kasstroom uit operationele activiteiten 31.032

Mutatie geldmiddelen 31.032

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 6.719

Mutatie geldmiddelen 31.032

Stand per 31 december 37.751

2020
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Koophandel onder dossiernummer 65111621.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De activiteiten van Stichting Observation International, statutair gevestigd te Leiden, bestaan voornamelijk

uit:

het bevorderen van 

- gebruik en doorontwikkeling van de techniek ten behoeve van invoerportalen, databases 

  en uitvoerportalen; 

- ontwikkeling van onafhankelijke kwaliteitsborging van natuurdata;

- koppeling van bestaande natuurdatabases en digitalisering van analoge data;

- samenwerking met partners in met name de natuursector, van lokaal tot

  en met internationaal - dienstverlening ter optimalisering van natuurdata gebruik; 

- enthousiasmering en deskundigheidsversterking bij vrijwilligers en professionals; -

  dit alles in de ruimste zin des woords.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

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.

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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

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.

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

hebben.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

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 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.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.600 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 10.036

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode - 10.036

Subsidievorderingen

Subsidievordering - 20.000

Subsidievordering
Stand per 1 januari 20.000 19.938

Mutatie ontvangen subsidie 2019/2018 -20.000 -19.938

Mutatie nog te ontvangen subsidie 2019 - 20.000

Stand per 31 december - 20.000

Liquide middelen

Rekening courant bank 37.751 6.719

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 15.270 14.508

Bestemming resultaat boekjaar 11.548 762

Stand per 31 december 26.818 15.270

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 965 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 318 -

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 318 -

Overlopende passiva

Te betalen administratiekosten - 400

Te betalen kosten - 3.557

Geactiveerde projectkosten - -29.472

Gepassiveerde projectomzet 11.250 45.000

Vooruitontvangen bedragen - 2.000

11.250 21.485

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Omzet maatwerksoftware 26.886 24.000 2.893

Omzet maatwerksoftware EU 7.600 - 3.000

Omzet maatwerksoftware niet EU - - 5.000

Omzet maatwerksoftware vooruitontvangen -11.250 - -

Donaties 323 - -

23.559 24.000 10.893

Baten project

Omzet project software 45.000 - 30.000

Omzet project software EU - - 15.000

Subsidies - - 20.000

Vooruitontvangen projectomzet - - -45.000

45.000 - 20.000

Inkoopwaarde geleverde producten

Kosten maatwerk software 1.600 - -

Kosten inkopen werk derden overig 6.579 11.000 9.614

8.179 11.000 9.614

Kosten project

Kosten werk derden project ontwikkeling 45.692 11.100 29.472

Kosten werk derden project overig - - 20.000

Vooruitbetaalde kosten project - - -29.472

45.692 11.100 20.000

Algemene kosten

Administratiekosten 400 400 400

Zakelijke verzekeringen 490 700 -

Bankkosten 162 200 130

Beheersvergoedingen 1.290 - -

Vergaderkosten - 600 156

Diversen 798 - -187

3.140 1.900 499

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente onderhandse lening - - 18
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3.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2020 € €

BTW nummer: 8559.84.582.B.01

Omzet
Omzet hoog 1a 26.886 5.646

Omzet naar het buitenland
Omzet binnen de EU 3b 7.600

Inkoop vanuit het buitenland
Inkoop van binnen de EU 4b 10.357 2.175

Verschuldigde omzetbelasting 7.821

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 4.255

Inkoop van binnen de EU 5b 2.175

6.430

Te betalen omzetbelasting 5g 1.391

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal -2.388

2e kwartaal 764

3e kwartaal 2.697

4e kwartaal 318

1.391

Suppletie omzetbelasting 2020 -

31-12-2020

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 318

2020
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