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Geacht bestuur,
Hiermee berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.
OPDRACHT
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van
Stichting Waterwatch te Den Bosch samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid berust bij de bestuurders van de stichting.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten
van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat
zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving respectievelijk de
van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.
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ALGEMEEN
OPRICHTING
Blijkens notariële akte d.d. 23 september 2011, verleden voor notaris Mr. A. Bethe te Buren, is de
stichting opgericht onder de naam Stichting WaterWatch. De stichting is statutair gevestigd te
Eindhoven.

STATUTENWIJZIGING
Blijkens notariële akte d.d. 30 december 2014, verleden voor notaris Mr. A.H.G. Wilod Versprille te
Veenendaal, zijn de statuten van Stichting WaterWatch geheel herzien. De stichting treed ook naar
buiten met de naam Waterwatch Foundation.

DOEL
Artikel 2 van de statuten van de vennootschap luidt:
1. a. om alle belanghebbenden in de voedselproductie en waterbeheer via een vegetatie database
te voorzien van geo onderbouwde informatie over land en water productiviteit om de
voedselzekerheid wereldwijd te verbeteren en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.

De stichting heeft nadrukkelijk niet het doel om activa van de stichting te bezwaren ten behoeve
van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de stichting in
een groep is verbonden of ten behoeve van derden.

3.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het nauw samenwerken met
wereldwijde toonaangevende instanties, instituten op het gebied van voedselzekerheid,
waterproductiviteit en milieu, alsmede het bevorderen, onderrichten en implementeren van
wereldwijd gebruik van geavanceerde informatie-, communicatie- en data-processing
technologie.

BESTUUR
In 2018 bestaat het bestuur van de stichting uit:
- de heer A.C.G.M. Bastiaansen, voorzitter;
- de heer H.T.M. Derksen, secretaris / penningmeester.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL
De stichtingstaat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53609034.
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FISCALE POSITIE
Stichting Waterwatch is niet belastingplichting voor de vennootschapsbelasting.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag
bereid nadere toelichting te geven.
Van Dolder Administratiekantoor

G.J.B. Boerma-van Dolder
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12'18

31-12'17

k

k

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa:
deelneming Waterwatch Coöperatie U.A.

78.669

78.669

78.669

78.669

Vlottende activa
Vorderingen:
r/c Waterwatch Coöperatie U.A.
r/c Members of Waterwatch Coöperatie U.A.
belastingen en premies sociale verzekeringen

Liquide middelen

21.528

9.253

-

1.609

425

3
21.953

10.865

2.114

1.331

102.736

90.865
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12'18

31-12'17

k

k

PASSIVA
Eigen vermogen:
stichtingskapitaal

95.028

95.028

90.034

90.034

7.708

7.708

831

831

Kortlopende schulden:
overige schulden en overlopende passiva

102.736
Den Bosch, 24 december 2019
Het bestuur:

de heer A.C.G.M. Bastiaansen

de heer H.T.M. Derksen

voorzitter

secretaris / penningmeester

90.865
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

'18

'17

k

k

Baten:
Omzet

9.868

7.052

Kostprijs van de omzet

2.025

4.725

Brutomarge

7.843

2.327

Lasten:
kantoorkosten

299

315

verkoopkosten

47

115

700

948

algemene kosten
Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat

1.046

1.378

6.797

949

194

259

6.603

690
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemene aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
De grondslagen op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld gaan uit van de historische kosten.
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.
De grondslagen voor de jaarrekening zijn ten opzichte van vorig boekjaar niet gewijzigd.
De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn, zo nodig, slechts
voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Bedragen luidende in vreemde valuta zijn herleid in euro's tegen de geldende omrekeningskoersen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING
VAN HET RESULTAAT
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden nominaal gewaardeerd. Indien noodzakelijk is een voorziening voor oninbaarheid
getroffen. Deze voorziening is bepaald door middel van beoordeling van de individuele vorderingen.
Omzet
Onder omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar geleverde goederen en diensten,
onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Baten en lasten
Baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij
tot ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar hebben geleid.
Winsten
Winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.
Verliezen en risico's
Verliezen en risico's worden in acht genomen, zodra zij kunnen worden geconstateerd.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA
Financiële vaste activa
Deelneming Waterwatch Coöperatie U.A.
Dit betreft een kapitaalstorting in Waterwatch Coöperatie U.A. te s-Gravenhage.
k
Waarde per 31 december 2018

78.669

Vorderingen
R/c Waterwatch Coöperatie U.A.
Dit betreft de onderlinge verrekening van ontvangsten en uitgaven tussen de vennootschap en
Waterwatch Coöperatie U.A.. Over het gemiddeld saldo is geen rente berekend.

31-12'18

31-12'17

k

k

425

3

31-12'18

31-12'17

k

k

2.114

1.331

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA
Eigen vermogen
k
Stichtingskapitaal
Saldo per 31 december 2017

90.034

Af: rekening-courant Members of Waterwatch Coöperatie U.A.

1.609
88.425

Bij: resultaat 2018
Saldo per 31 december 2018

6.603
95.028

Kortlopende schulden
31-12'18

31-12'17

k

k

Financieringskosten

16

16

Administratiekosten

1.400

700

Vooruitontvangen omzet

6.292

-

Verkoopkosten

7.708

115
831

Overige schulden en overlopende passiva
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
'18

'17

k

k

9.868

7.052

299

315

Reclame en sponsoring

47

-

Reis- en verblijfkosten

47

115
115

Administratiekosten

700

855

Overige

700

93
948

194

259

Omzet
Omzet binnen EG
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Verkoopkosten

Algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

BIJLAGE(N)

Bijlage 1
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SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Omzet binnen EU

omzet

BTW

k

k

9.868

-

Vooraftrek

449

Te ontvangen

449

Reeds aangegeven op aangiften:
- aangifte 1e kwartaal 2018

-24

- aangifte 2e kwartaal 2018

-

- aangifte 3e kwartaal 2018

-

- aangifte 4e kwartaal 2018

-425

Suppletie 2018, te betalen

-449
-

Specificatie balanspost per 31 december 2018
Aangifte 4e kwartaal 2018

425

