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Stichting Smarty Pants Society

S.Y.S. Jenkinson

Hogewerf 62

1082 NE  AMSTERDAM

Hoofddorp, 29 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte mevrouw Jenkinson,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

House of Numbers B.V.

R. Schouten

Directeur

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte 

gegevens.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden 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 stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

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

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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 1.2  Algemeen

Oprichting

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 19/03/2013 werd de stichting Stichting Smarty Pants Society per genoemde datum 

opgericht.

De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op  verleend door de minister van Justitie onder nummer . 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  onder dossiernummer 57642443.

De doelstelling van Stichting Smarty Pants Society wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Het doen van uitkeringen aan organisaties die het doel onderschrijven en het leven aangenamer maken voor 

honden in een later stadium van hun leven.

De directie wordt gevoerd door:

- S.Y.S. Jenkinson

Blijkens de akte d.d. 19/03/2013 werd de stichting Stichting Smarty Pants Society per genoemde datum 

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57642443.
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 1.3  Resultaatvergelijking

€ %

Baten 22.971 100,0%

Activiteitenlasten 745 3,2%

Bruto exploitatieresultaat 22.226 96,8%

Lonen en salarissen 16.200 70,5%

Afschrijvingen materiële vaste activa -90 -0,4%

Verkoopkosten 333 1,5%

Autokosten 2.673 11,6%

Kantoorkosten 293 1,3%

Algemene kosten 953 4,2%

Beheerslasten 20.362 88,7%

Exploitatieresultaat 1.864 8,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -175 -0,8%

Som der financiële baten en lasten -175 -0,8%

Resultaat 1.689 7,3%

2020

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd 

op de staat van baten en lasten.
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Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 820 244

Liquiditeitssaldo 820 244

Af: kortlopende schulden 1.000 2.113

Werkkapitaal -180 -1.869

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen -180 -1.869

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen -180 -1.869

-180 -1.869

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 

gestegen met € 1.689.
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2.  JAARREKENING



 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 820 244

Totaal activazijde 820 244

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal -180 -1.869

180-                1.869-            

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 1.113

Overlopende passiva 1.000 1.000

1.000 2.113

Totaal passivazijde 820 244

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving 22.971 23.503

Baten 22.971 23.503

Inkoopwaarde geleverde producten 745 4.310

Activiteitenlasten 745 4.310

Bruto exploitatieresultaat 22.226 19.193

Personeelskosten 16.200 15.000

Afschrijvingen -90 -

Overige bedrijfskosten 4.252 5.332

Beheerslasten 20.362 20.332

Exploitatieresultaat 1.864 -1.139

Rentelasten en soortgelijke kosten -175 -173

Som der financiële baten en lasten -175 -173

Resultaat 1.689 -1.312

Resultaat 1.689 -1.312

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 1.689 -1.312

1.689 -1.312

 - 9 -



 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragrafen. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Smarty Pants Society, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk 

uit:

- Het doen van uitkeringen aan organisaties die het doel onderschrijven en het leven aangenamer maken voor 

honden in een later stadium van hun leven.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hogewerf 62 te Amsterdam.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de stichting is opgericht.

Stichting Smarty Pants Society, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 57642443.

 - 10 -



 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 

waarde.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief 

beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 

afgeschreven.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

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

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 

zij zijn gerealiseerd.
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Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

ABN 433 98 41

ABN 260 722 203

820 244
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Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari -1.869 -557

Bestemming resultaat boekjaar 1.689 -1.312

Stand per 31 december -180 -1.869

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren - 1.113

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 1.000 1.000

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 1.689.
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Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 22.971 23.503

Inkoopwaarde geleverde producten

Inkopen 745 4.310

Personeelskosten

Lonen en salarissen 16.200 15.000

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 16.200 15.000

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa -90 -

Afschrijvingen materiële vaste activa

Boekresultaat materiële vaste activa -90 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 80 290

Representatiekosten 212 156

Relatiegeschenken 41 703

333 1.149

Autokosten

Kilometervergoeding privé-auto 2.673 2.706
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Stichting Smarty Pants Society te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 78 16

Portokosten 8 -

Kosten automatisering 105 72

Contributies en abonnementen 102 101

293 189

Algemene kosten

Administratiekosten 908 1.288

Overige algemene kosten 45 -

953 1.288

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 175 173

Amsterdam, 29/06/2021

Stichting Smarty Pants Society

S.Y.S. Jenkinson
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