Jaarrekening 2021
Overzicht grondslagen jaarrekening
Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de
geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
Algemene Reserves
De algemene reserve bedraagt het eindsaldo plus het overschot over 2021.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs.
Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Baten en Lastenverdeling
De baten en lasten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten en kosten.

Toelichting:
De afname van de activa wordt mede verklaard door de ontvangen donaties minus de uitgaven aan
doelstellingen.
Bovendien is met een speciale projectbijdrage de aanschaf van een Windows 11 computer voor het
secretariaat gefinancierd.
De afname van de passiva wordt mede verklaard door de mindering van het resultaat over boekjaar
2021 aan de Algemene Reserves.
Ook is in 2021 een door de oprichters uit prive middelen verschafte lening terug betaald zonder rente.
Tevens staat een voorgeschoten bedrag open ten behoeve van directe dierenhulp.

Toelichting:
De afname van de 'Overige baten' wordt mede verklaard door een kleinere bijdrage dan het jaar
daarvoor, van The Humane League t.b.v. de mondiale Kooi-vrij campagne van de Open Wing
Alliance.
De afname van de 'Lasten' wordt mede verklaard doordat de projecten gefinancierd zijn met een
kleinere bijdrage van The Humane League t.b.v. de Kooi-vrij campagne van de Open Wing Alliance.
Ook zijn de afgelopen jaar ingezette besparingen verder doorgevoerd.

Kwijtschelding gevonden rekeningen recente jaren:
Van de afgelopen 4 -5 jaar zijn nog een groot aantal bonnen met in totaal een aanzienlijk bedrag
gevonden van door de voormalige voorzitter/mede-oprichter betaalde rekeningen. Sinds deze zijn
herseninfarct kreeg eind 2017 tot zijn plotselinge onverwacht overlijden in 2020 waren deze
bonnen zoek geraakt en nooit gerestitueerd en daarmee niet als lasten opgenomen in voormalige
boekjaren. De overgebleven mede-oprichter (weduwnaar van de heer Deckers) heeft besloten deze
bedragen kwijt te schelden.

