
 

Aanvullende toelichting op de jaarrekening 2019 van de 
Zoogdiervereniging 
 
 
De opzet en indeling van de jaarrekening is gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018 om meer 
inzicht te verschaffen in de financiële situatie. Zo is bijvoorbeeld een tekstuele toelichting op de 
begrotingsvergelijking opgenomen. 
 
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening 2019 is opgesteld (p7) zijn op aanbeveling van de 
accountant gewijzigd van “RJ640 organisaties zonder winststreven” naar “RJk C1 kleine organisaties 
zonder winststreven”. Deze grondslagen sluiten beter aan bij de omvang van onze vereniging. Dit 
heeft als gevolg dat de jaarrekening aan minder eisen hoeft te voldoen, echter hebben wij wel de 
vrijheid om extra toelichtingen te geven, zoals gevraagd door de ALV van 16 november 2019. Op het 
resultaat van de Zoogdiervereniging heeft dit geen effect.  
 
Bestemmingsreserves/-fondsen 
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves of –fondsen dienen in de staat van baten en 
lasten te worden verantwoord. In het verleden is dat niet op deze wijze verwerkt. Vanaf het jaar 
2019 hanteren wij deze voorgeschreven methode. Zo is bijvoorbeeld de bijdrage aan de 
boommarterwerkgroep uit het Rie de Booisfonds van € 1.500 verantwoord in de staat van baten en 
lasten onder de post “Werkgroepen / vrijwilligers”. 
 
Nadat de jaarrekening 2019 is goedgekeurd door de accountant hebben wij geconstateerd dat helaas 
enkele zaken verkeerd in de jaarrekening 2019 staan. Gezien de te maken kosten om een en ander 
aan te passen en het beperkte bedrag waar het om gaat, heeft het bestuur besloten om de 
jaarrekening 2019 niet opnieuw uit te brengen en een en ander te corrigeren in het jaar 2020. Deze 
correcties raken het resultaat en een verschuiving in kostenposten. 
 
Resultaat 2019 
Het resultaat volgens de jaarrekening 2019 bedraagt € 787 negatief. Na het opstellen van de 
jaarrekening 2019 is gebleken dat in de staat van baten en lasten onder de post Zoogdierdag € 838 
kosten zijn verantwoord die door de Steunstichting van de Zoogdiervereniging gedragen moeten 
worden. Het resultaat 2019 bedraagt dus feitelijk € 51 positief.  
 
Verschuiving in kosten 
Onder de post “Zoogdierdag:” is per abuis € 1.016 aan PR kosten verantwoord. De kosten van de 
Zoogdierdag bedragen (rekening houdend met voorgaande paragraaf) feitelijk € 5.163. De post “PR 
activiteiten” bedraagt dan feitelijk € 2.563.  
 
 
 
 
 
 


