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Stichting Familie Bofkont  

Bovenkerkerweg 132  

1188 XJ Amstelveen  

Amsterdam, 8 januari 2014

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 16.728 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -, samengesteld

omdat een bedrag van € 4.544 aan de continuiteitsreserve is toegevoegd.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Familie Bofkont te Amstelveen

bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting

samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de

stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de administrateur

Het is onze verantwoordelijkheid als administrateur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde

gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor de administrateur geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,

bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het

samenstellen  van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte

gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de

getrouwheid van  de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de

in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De Stichting Familie Bofkont heeft ten doel:

1. het op een constructieve wijze en positieve manier geven van voorlichting over het wezen en de

natuurlijke aard van landbouwhuisdieren middels het gedrag, de gewoontes en leefwijze van de leden van

de Familie Bofkont, een aanzienlijke groep varkens, koeien en kippen die sinds 1995 zijn gekocht / gered /

opgevangen door communicatieadviseur Dafne Westerhof, de oprichtster van Familie Bofkont / Het

beloofde Varkensland.

2. het werven van fondsen om de langlevende en oud wordende leden van Familie Bofkont in hun

levensonderhoud en veterinaire zorg te kunnen blijven voorzien, tot ze omvallen van ouderdom.

3. het ontvangen van bijzondere doelgroepen zoals verstandelijk en / of lichamelijk gehandicapte kinderen /

ouderen en terminale patienten die troost ontlenen aan het geluk van Familie Bofkont.

4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. het geven van workshops aan burgers, boeren en zakenlui ter bewustwording van het welzijn van

landbouwhuisdieren, ter lering en vermaak.

2. het realiseren en aanbieden van stageplaatsen voor studenten van nationaal en internationaal agrarisch

onderwijs.

3 het trainen en opleiden van onderwijzers en docenten van lager en middelbaar onderwijs om zelfstandig

een les dierenwelzijn aan hun leerlingen te kunnen geven.

4. het trainen van dierenpolitie, dierenartsen en andere professionals t.a.v. de problematiek rond 

"hobbyvarkens".

5. het ontvangen van scholieren en studenten bij Familie Bofkont en het geven van gastcolleges op locatie.

6. het initieren en vormgeven van PR activiteiten ter bevordering van het imago van landbouwhuisdieren.

7. het geven van lezingen, het organiseren van exposities en evenementen en het uitgeven van publicaties en

voorlichtingsfilms

3.2                Bestuur

Aan het begin van het verslagjaar 2012 bestond het dagelijks bestuur uit de volgende personen:

1. mevrouw Dafne Westerhof

2. de heer Dennis Kennedy.

Directie:

Gevolmachtigd directeur van de stichting Familie Bofkont is mevrouw Dafne Westerhof.
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4                RESULTAAT

€

2013

% €

2012

%

Totaal opbrengsten 98.433 100,0 97.671 100,0

Kostprijs van de omzet 43.880 44,6 38.414 39,3

Bruto-omzetresultaat 54.553 55,4 59.257 60,7

Brutomarge 54.553 55,4 59.257 60,7

Kosten

Huisvestingskosten 32.456 33,0 32.340 33,1

Exploitatiekosten - - 122 0,1

Kantoorkosten 6.479 6,6 8.182 8,4

Autokosten 6.691 6,8 5.242 5,4

Verkoopkosten 2.700 2,7 - -

Algemene kosten 6.183 6,3 13.032 13,3

 54.509 55,4 58.918 60,3

Bedrijfsresultaat 44 - 339 0,4

Financiële baten en lasten -44 - -339 -0,4

Resultaat uit activiteiten - - - -

Belastingen - - - -

Resultaat - - - -
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 16.728 12.184

Langlopende schulden - 10.000

16.728 22.184

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 2.286 1.137

Liquide middelen 14.442 25.928

16.728 27.065

Af: kortlopende schulden - 4.881

Werkkapitaal 16.728 22.184

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Kort + Partners

Administrateurs en Belastingadviseurs

mr P.E. Pronk 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(voor resultaatverdeling)

31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Omzetbelasting 311 223

Overige vorderingen 1.975 914

2.286 1.137

Liquide middelen  (2) 14.442 25.928

TOTAAL ACTIVA 16.728 27.065
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31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Continuiteitsreserve 16.397 11.853

Stichtingsvermogen 331 331

16.728 12.184

Langlopende schulden

Ontvangen geldlening - 10.000

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan kredietinstellingen - 4.842

Overige schulden en overlopende passiva - 39

- 4.881

TOTAAL PASSIVA 16.728 27.065
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013

2013

€ €

2012

€ €

Totaal opbrengsten  (5) 98.433 97.671

Kostprijs van de omzet  (6) 43.880 38.414

Bruto-omzetresultaat 54.553 59.257

Kosten

Huisvestingskosten  (7) 32.456 32.340

Exploitatiekosten  (8) - 122

Kantoorkosten  (9) 6.479 8.182

Autokosten  (10) 6.691 5.242

Verkoopkosten  (11) 2.700 -

Algemene kosten  (12) 6.183 13.032

 54.509 58.918

Bedrijfsresultaat 44 339

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten  (13) 293 -

Rentelasten en soortgelijke kosten  (14) -337 -339

Financiële baten en lasten -44 -339

Resultaat uit activiteiten - -

Belastingen - -

Resultaat - -
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

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.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

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.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Omzetbelasting

Omzetbelasting 311 223

Overige vorderingen

Overige vorderingen 1.175 514

Waarborgsom 800 400

1.975 914

2. Liquide middelen

ING 1.056 -

HBV 86 16

FBS 13.300 25.912

14.442 25.928
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PASSIVA

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

3. Eigen vermogen

Continuiteitsreserve 16.397 11.853

Stichtingsvermogen 331 331

16.728 12.184

2013

€

2012

€

Continuiteitsreserve

Stand per 1 januari 11.853 -

Dotatie 4.544 11.853

Stand per 31 december 16.397 11.853

Het bestuur heeft besloten om aan de continuiteitsreserve een zodanig bedrag te doteren zodat het resultaat

minimaal nihil zal bedragen. De continuiteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of

onverwachte uitgaven. Het streven s om een maximale continuiteitsreserve te realiseren welke eenmaal de

jaarlijkse uitgaven van de stichting kan dekken. Als jaaruitgave zal hierbij worden genomen het

direjaarsgemiddelde van de werkelijke uitgaven in de drie voorafgaande jaren.

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 331 331

Mutatie - -

Stand per 31 december 331 331

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Ontvangen geldlening

Lening stichting DZ - 10.000

4. Kortlopende schulden
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31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen - 39
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013

2013

€

2012

€

5. Totaal opbrengsten

Omzet teambuilding - 1.700

Ontvangen donaties en giften 35.219 39.940

Omzet cadeaubonnen 2.892 688

Ontvangen donaties i.v.m. hooibalen - 4.731

Omzet rondleidingen 55.085 49.604

Omzet overigen 900 1.008

Omzet boeken 4.337 -

98.433 97.671

6. Kostprijs van de omzet

Inkoopkosten rondleidingen 9.282 6.458

Inkoopkosten diervoeding 16.265 12.646

Kosten dierenarts 3.285 3.179

Overige inkoopkosten 1.670 1.235

Inkoopkosten hooi en stro 11.640 14.896

Inkoop boeken 1.738 -

43.880 38.414

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2012 alleen maar vrijwilligers werkzaam

Overige bedrijfskosten

7. Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 24.528 24.528

Gas water licht 3.355 4.566

Onderhoud onroerend goed 2.952 2.771

Schoonmaakkosten container 78 -

Overige huisvestingskosten 1.543 475

32.456 32.340

8. Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen - 122
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2013

€

2012

€

9. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 1.326 832

Kosten website 2.430 2.111

Automatiseringskosten 232 2.242

Communicatiekosten 1.611 1.446

Porti 179 18

Administratiekosten 197 150

Advieskosten 451 1.381

Diensten derden 43 -

Overige kantoorkosten 10 2

6.479 8.182

10. Autokosten

Brandstoffen 1.343 1.101

Onderhoud 1.995 1.067

Verzekering 1.602 1.558

Motorrijtuigenbelasting 1.133 1.050

Parkeerkosten 274 82

Overige autokosten 344 384

6.691 5.242

11. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.200 -

Kosten fondswerving 1.500 -

2.700 -

12. Algemene kosten

Mutatie continuiteitsreserve 4.544 11.853

Contributies en abonnementen 15 72

Literatuur en tijdschriften 464 229

Kantinekosten 200 -

Kosten betalingsverkeer 608 705

Overige algemene kosten 352 173

6.183 13.032

Financiële baten en lasten
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2013

€

2012

€

13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 293 -

14. Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente -337 -339
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OVERIGE GEGEVENS

1                Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de

jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Stichting Familie Bofkont te Amstelveen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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