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BEGROTINGSOVERZICHT 2019

Begroting 2019

Realisatie 2017

Realisatie 2016

192.432
403.808
5.500

140.085
312.868
37.491

200.650
222.426
48.536

601.740
123.340
478.400

27.600
425.922
21.800

490.444
78.365
412.079

23.116
346.584
18.144

471.612
47.301
424.311

31.141
353.498
21.911

475.322

387.844

406.550

3.078

24.235

17.761

ALGEMEEN
Het begrotingsoverzicht is ingericht conform het model van de staat van baten en lasten zoals
opgenomen in de jaarrekening 2017. Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers over 2017 en 2016
in het overzicht opgenomen, waarbij de mutatie in het onderhanden werk verwerkt is in de baten. Bij de baten is een onderscheid gemaakt tussen de gesubsidieerde projecten (vrijgesteld
van BTW) en de projecten in opdracht ( voor de BTW belastbare opbrengsten) Daarnaast is er
sprake van overige baten, welke niet vallen onder de gesubsidieerde projecten of de projecten
in opdracht. De hoge overige baten in 2017 en 2016 betreffen incidentele schenkingen
KENNISCENTRUM AKKERVOGELS
Op 25 juli 2018 is d.m.v. een statutenwijziging de naam van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief veranderd in Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels. Het kenniscentrum
steunt op de pijlers "ontwikkeling en innovatie maatregelen", "onderzoek soorten en testen maatregelen", "monitoring MAS,BPM, insecten" en "bescherming specifieke soorten" De uit deze pijlers
voortkomende kennis gebaseerd op data, wordt ingezet voor de beïnvloeding van het overheidsbeleid op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau betreffende de bescherming van de
akkervogels.
Personeel
Het personeel valt niet onder de werking van een cao en er zijn geen pensioentoezeggingen gedaan
aan het personeel. De begrote personeelskosten zijn gebaseerd op 8,3 fte's
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ACTIVA
31-12-2018
Vorderingen
Debiteuren
Onderzoeksmateriaal
Overige vorderingen

31-12-2017

170.696
19.798
13.989

78.352
31.132
1.750
204.483

Geldmiddelen
Triodos betaalrekening
Rabobank betaalrekening
Triodos spaarrekening

80.507
842
-

TOTAAL ACTIVA

111.234
75.644
842
10.106

81.349

86.592

285.832

197.826

106.823

74.997

38.221

38.221

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Voorzieningen
Voorziening loondoorbetaling bij ziekte
Kortlopende schulden
Loonheffing
Omzetbelasting
Verlofrechten personeel
Onderhanden werk
Crediteuren
Overige

11.273
30.435
20.185
68.714
4.798
5.383

TOTAAL PASSIVA
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13.433
25.789
14.191
6.408
19.212
5.575
140.788

84.608

285.832

197.826
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Begroting
2018

Realisatie
2017

Directe projectkosten
Dekkingsbijdrage

176.887
435.650
5.002
617.539
-62.306
555.233
77.023
478.210

243.885
467.593
5.000
716.478
716.478
251.616
464.862

115.600
351.402
39.845
506.847
-16.403
490.444
78.365
412.079

KOSTEN
Onderzoek en ontwikkeling
Personeel
Organisatie
Totaal kosten

19.083
397.789
29.512
446.384

35.000
400.445
20.200
455.645

23.116
346.584
18.144
387.844

31.826

9.217

24.235

RESULTAAT
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TOELICHTING

DOEL EN ACTIVITEITEN / NAAMSWIJZIGING
Het doel van de stichting is het instandhouden, verbeteren en uitbreiden van de leefgebieden voor akkervogels in en buiten Nederland door middel van onderzoek, voorlichting, kennisoverdracht en beheer- en
beschermingsmaatregelen. De activiteiten van de stichting zijn gericht op de wisselwerking tussen beheermaatregelen, monitoring en ecologisch onderzoek ten behoeve van vooral de grauwe kiekendief, als ambassadeur voor akkervogelnatuur, en de overdracht van en de voorlichting over de hieruit voortvloeiende
kennis en inzichten gericht op het doel van de stichting. De naam van de stichting is bij notariële akkte op 25
juli 2018 gewijzigd van Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief in Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum
akkervogels.
ANBI
De stichting is op 21 juni 2010 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
vanaf 1 januari 2010 en voor onbepaalde tijd.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten, uitgedrukt in € * 1
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's, die
hun oorsprong vinden vóór balansdatum, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte afwaarderingen. Deze afwaarderingen zijn gebaseerd op het getaxeerde risico van oninbaarheid .
Onderhanden werk
Het onderhanden werk is het saldo van de ontvangen subsidietoekenningen, de gefactureerde opbrengsten voor projecten, de overige baten en de gemaakte kosten voor projecten, voorzover er sprake is
van doorlopende projecten

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt gesplitst in:
•
continuïteitsreserve
•
bestemmingsreserves

De continuïteitsreserve is een vrije reserve en dient als buffer voor eventuele exploitatieverliezen in enig
boekjaar, alsmede ter financiering van het werkkapitaal.
Bestemmingsreserves zijn afgezonderde reserves met een specifieke bestemming op basis van daartoe
strekkende bestuursbesluiten. De vorming en benutting van deze reserves geschiedt via de resultaatbestemming.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is in te schatten.
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Voorziening loondoorbetaling bij ziekte
De voorziening loondoorbetaling bij ziekte dient ter dekking van het niet door de stichting verzekerde risico
van de wettelijke verplichting tot het doorbetalen van het loon aan zieke werknemers tot een maximum
van 70 % van het loon gedurende 2 jaar. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de geraamde
premie voor een vergelijkbare ziekengeldverzekering. De maximale omvang van de voorziening is voorshands
gesteld op 70 % van de gemiddelde loonkosten van 1 fte voor een periode van 2 jaar. Vanaf 1 januari 2018 heeft
de stichting het eerdergenoemde risico verzekerd, met een wachttijd van 1 maand. Dotatie aan de voorziening
wordt derhalve achterwege gelaten en de gevormde voorziening wordt aangewend voor de dekking van de
loonkosten van de eerste maand van toekomstige ziektegevallen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Gesubsidieerde projecten en projecten in opdracht
De toerekening van de baten van de gesubsidieerde projecten en de projecten in opdracht aan de exploitatie is bij meerjarige projecten gelijk aan de gemaakte kosten, voorzover deze baten hoger zijn dan de
gemaakte kosten. Onder gemaakte kosten wordt verstaan de directe projectkosten en de in het boekjaar
gemaakte uren tegen het kostprijsuurtarief.

Overige baten
De overige baten hebben geen direct verband met de gesubsidieerde projecten en de projecten in opdracht en worden derhalve aangewend ter (gedeeltelijke) dekking voor onderzoeksprojecten en ontwikkeling van projecten.

Directe projectkosten
Dit betreffen de door derden in rekening gebrachte kosten voor werkzaamheden, diensten en producten
die specifiek betrekking hebben op de projecten.
RESULTAATBESTEMMING
Door het bestuur is de jaarrekening 2018 op 25 juni 2019 vastgesteld en het bestuur heeft hierbij besloten
om het positieve resultaat over 2018 toe te voegen aan de continuïteitsreserve. Dit besluit is reeds in de
jaarrekening verwerkt.
I. van Hooff, voorzitter

J. Loots, secretaris/penningmeester
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