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Stichting Fenix Foundation
De Vuursche 88
3452 JV  VLEUTEN

Utrecht, 
Betreft:      jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Hoogachtend,
VRIELINK & CO Belastingadviseurs

drs J.G.N. Vrielink RB

De in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Fenix Foundation te Zandvoort is
samengesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

De werkzaamheden die in het kader van deze samenstellingsopdracht zijn uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële
gegevens. Daarnaast is de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening
toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

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

Hiermeee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van de
stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke
tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 2.195 100,0% 1.924 100,0%
Doelstellingsgerelateerde lasten 1.227 55,9% 1.900 98,8%
Bruto exploitatieresultaat 968 44,1% 24 1,2%

Kantoorkosten 48 2,2% - 0,0%
Algemene kosten 350 15,9% - 0,0%
Som der kosten 398 18,1% - 0,0%

Exploitatieresultaat 570 26,0% 24 1,2%

Rentelasten en soortgelijke kosten -133 -6,1% -128 -6,7%
Som der financiële baten en lasten -133 -6,1% -128 -6,7%

Resultaat 437 19,9% -104 -5,5%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Blijkens de akte d.d. 18 november 2013 werd de Stichting Fenix Foundation per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  onder dossiernummer 59240156.

- D.V. Pit (Penningmeester)
- K.L.M. Bontje (Secretaris)

2017

Het bestuur wordt gevormd door:

2016

De doelstelling van Stichting Fenix Foundation wordt als volgt omschreven:
-Het helpen van dieren in nood in het buitenland, in het bijzonder in de provincie Ceara, Brazilië.

- T. de Boer (Voorzitter)
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Ontvangen giften en donaties 271

Daling van:
Doelstellingsgerelateerde uitgaven 673

944

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Kosten website 48
Notariskosten 350
Bankrente en kosten 5

403
Stijging resultaat 541

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gestegen met € 541,--. De ontwikkeling van het resultaat
2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

 Stichting Fenix Foundation te VLEUTEN  - 5 -



1.4  Meerjarenoverzicht

2017 2016 2015 2014
€ € € €

Giften en baten uit fondsenwerving 2.195 1.924 1.445 968
Doelstellingsgerelateerde lasten 1.227 1.900 853 -
Bruto bedrijfsresultaat 968 24 592 968

Kantoorkosten 48 - - 183
Algemene kosten 350 - - 425
Som der bedrijfskosten 398 - - 608

Bedrijfsresultaat 570 24 592 360

Rentelasten en soortgelijke kosten -133 -128 -128 -86
Som der financiële baten en lasten -133 -128 -128 -86

Resultaat 437 -104 464 274

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.  JAARREKENING
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2.1  Balans per 31 december 2017
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 1.081 644

Totaal activazijde 1.081 644

31 december 2017 31 december 2016
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2.1  Balans per 31 december 2017
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Exploitatiereserve 1.070 633

1.070 633

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 11 11

11 11

Totaal passivazijde 1.081 644

31 december 2017 31 december 2016
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2.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ € € €

Giften en baten uit fondsenwerving 2.195 1.924
Doelstellingsgerelateerde lasten 1.227 1.900
Bruto exploitatieresultaat 968 24

Kantoorkosten 48 -
Algemene kosten 350 -
Som der kosten 398 -

Exploitatieresultaat 570 24

Rentelasten en soortgelijke kosten -133 -128
Som der financiële baten en lasten -133 -128

Resultaat 437 -104

2017 2016
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

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.

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.

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 bate uit
hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

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

-Het werven van fondsen ten behoeve van de hulp van dieren in Nood,

De activiteiten van Stichting Fenix Foundation, statutair gevestigd te Zandvoort, bestaan
voornamelijk uit:

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Liquide middelen
Rabobank Betaalrekening 1.081 644
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2017 2016
€ €

Exploitatiereserve
Stand per 1 januari 633 737
Exploitatieresultaat verslagjaar 437 -104
Stand per 31 december 1.070 633

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overlopende passiva
Nog te betalen bankkosten 11 11
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016
€ €

Giften en baten uit fondswenwerving
Ontvangen donaties 2.195 1.924

Doelstellingsgerelateerde lasten
Bijdragen dierenverzorging buitenland 1.227 1.900

Kantoorkosten
Kosten website 48 -

Algemene kosten
Notariskosten 350 -

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten 133 128
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