Stichting Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
te Winschoten

KvK 02088258

(alle bedragen zijn in EURO)

Activa
Overige vaste activa
Vaste activa
Overige vlottende activa
Vlottende activa

31-12-2019
6.336
6.336
648.830
648.830

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden

655.166

31-12-2019
314.826
38.221
302.119

Totaal passiva

Opbrengsten
Projecten
Overige opbrengsten

655.166

2019
612.689
282.386

Totaal opbrengsten

895.075

Directe projectkosten

-79.839

Brutomarge

815.236

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Buitengewone baten en lasten

371.684
231.463
4.087

Totaal kosten

607.234

Resultaat

208.002

Grondslagen van de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden
toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin
ze voorzienbaar zijn.
Algemene resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in
het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING ACTIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio,
wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel
van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van
de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste
van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorraad
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.
Onderhanden werk
Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING PASSIVA
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is in te schatten.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Omzetverantwoording
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 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, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
ALGEMENE TOELICHTINGEN
Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels, bestaan voornamelijk uit het in
stand houden, 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 gericht op het hele voedselweb van akkervogels en tevens op de overdracht van en de voorlichting
over de hieruit voortvloeiende kennis en inzichten gericht op het doel van de stichting.
Afwijkingen van de voorschriften op basis van het inzichtvereisten
Op basis van voortschrijdend inzicht wijken de vergelijkende cijfers van 2018 af met de cijfers van 2019. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de kosten en baten nu toegerekend aan het betreffende jaar en is de
systematiek van onderhanden werk losgelaten.

Winstbestemming
Het bestuur heeft in haar vergadering d.d. 24 juni 2020 ingestemd met het voorstel om het resultaat te storten
in de algemene reserve.

