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STATERA FINANCIELE DIENSTVERLENING 

Algemene gegevens. 

Oprichting; 

De stlchting is opgericht op 23 november 2012. De oprichtlngsacte is 
verleden voor notaris Mr B. Bokdam te Soest. De stichting is ingeschreven in 
het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder 
nummer 852249317. 

De stlchting staat ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelllng (ANBI) 
onder nummer 8522.49.317. 

Doelstelling: 

De doelstelling van de stichting is: 
* Het bijdragen aan verbeterlng van dierenwelzljn voor zwerfdieren (en meer 

specifiek straat/honden en -katten) in Dahab, South Sinai, Egypte . 

* Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. Hieronderook begrepen TNR / Sterilisatie acties, Vaccinatie en 
educatie/informatie. 

Activiteiten; 

In 2018 betroffen de actlviteiten van de stichting het aantrekken van fondsen 
en het verstrekken van financieie hulp aan de lokale dierenbeschermings
organisatie Animal Welfare Dahab. Ook zljn adviezen gegeven en is geholpen 
bij de ultvoering van het eerste TNR project. 

Bestuur; 

Op 31 december 2018 wordt het bestuur van de stichtlng gevormd door: 
De heer M.R. Groenewegen, voorzitter. 
De heer J.J. Neelen, penningmeester . 
Mevrouw D.S. Heuseveldt, lid . 
De heer R.M. Cazemier, lid. 

Vervolgblad: 
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Bestuursverklarina; 

Het bestuur van de Stichtlng Zwerfdieren In Dahab verklaart dat bestuursleden 
van de stlchting recht hebben op de vrijwllligersvergoeding ad C 1.500,00 per jaar, 
in zoverre als het aantal uren dat zij besteden aan de stichting meer bedraagt dan 
350 uur op jaarbasis . 

De bestuursleden die voor deze vergoeding in aanmerking kwamen hebben 
deze forfaitaire vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben deze vergoeding 
terug geschonken aan de stichting . 

Aldus opgesteld te Soest, op 25-01-2 -9. 
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Accountantsverklaring; 

Ondergetekende heeft de jaarrekening 2018 van de Stlchting Zwerfdieren In Dahab 
gevestigd te Soest bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de exploitatie
rekening over 2018 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur; 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen 
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslag-. 
geving nummer 640" Organisaties zonder winststreven". 

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: Het ontwerpen, invoeren en in 
standhouden van een in-of extern boekhoudsysteem relevant voor het opmaken van 
en het getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig 
dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten 
bevat, het kiezen en en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiele 
verslaggeving en het maken van begrotingen die onder de gegeven omstandigheden 
redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant: 

Onze verantwoordelijkheid Is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemm ing met 
het Nederlands recht. 

Dienovereenkomstig zljn wij verpllcht te voldoen aan de voor ons geldende 
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te 
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle, 
lnformatle over de bedragen en de toelichtingen In de jaarrekening. De keuze van de 
uit te voeren werkzaamheden Is afhankelijk van de professlonele oordeelsvorming 

van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwljkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
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In die beoordeling neemt de accountant In aanmerking het voor het opmaken van 
en het getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, alsmede 
inzicht In relevante in- en externe beheersingssysteem ten elnde een verantwoorde 

keuze te kunnen maken voor die controlewerkzaamheden die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn maar die nlet tot doel hebben een oordeel te geven 
over de effectiviteit van het lnterne beheersingssysteem van de entiteit. 

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van 
de toegepaste grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van 
de begrotingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekenlng. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt Is als basis voor ons oordeel. 

Oordeel; 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de Stichting Zwerfdieren in Dahab gevestigd te 
Soest per 31-12-2018 alsmede ook van de exploitatiereken ing over 2018, in overeen
stemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving nummer 640 
("Organisaties zonder winststreven"). 

Voorstel tot het verlenen van Decharqe aan de penninqmeester: 

Ondergetekende stelt aan het bestuur van de Stlchtlng Zwerfdieren in Dahab 
gevestigd te Soest voor om aan de penningmeester van uw Stichting Zwerfdieren in 
Dahab Decharge te verlenen voor het over het jaar 2018 gevoerde financlele beleid. 
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Balans 

ACTIVA 

2018 2017 

Zakelijk ING Rekening 
Zakelijke Spaarrekening 
Vorderingen 

Totaal 

735 
1350 

2085 

1656 Elgen Vermogen 
1592 Reserve resultaat 

3248 Totaal 
=======t 

Resultaatrekenlng 2017 

OMSCHRIJVING 
Contributies, donaties e.d. 
Rente spaarrekening 
Verkoop via webshop 
Inkoopkosten webshop 
Porto- en verzendkosten webshop 
Overige kosten webshop 
Reclamekosten 
Kantoorkosten 
Diergeneeskundig materiaal t.b.v Dahab 
Kosten bouw kliniek in Dahab 
Bankkosten 
Verzekeringen 
Resultaat 2017 
Totaal 

Vervolgblad: 

PASSIVA 

2018 2017 

3248 3546 
-1163 -298 

2085 3248 

CREDIT DEBET 
5028 

4 
5112 

2007 
1256 

0 
838 

0 
158 

6843 
143 
62 

- 1163 
10144 10144 


