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BALANS

31-12-2018 31-12-2018

Algemene reserve -1006

Bank -7 Crediteuren 999

-7 -7

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inkomsten uit donaties en giften -€            

Administratie- en advieskosten 999€         
Bankkosten 7€             
Som der lasten 1.006€        

Saldo baten en lasten -1.006€       
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Activiteiten

De Fish Tales Foundation zet zich in voor gezonde oceanen zodat deze een duurzame bron

van voedsel en inkomen kunnen zijn. De Fish Tales Foundation stimuleert en ondersteunt 

diverse projecten die bijdragen aan het verduurzamen van visserij en viskwekerij.

Wij zetten ons in het bijzonder in voor kleinschalige visserijen en viskwekerijen in

ontwikkelingslanden. Wij begeleiden visserijgemeenschappen om duurzaam(er) te opereren

en op die manier toegang te krijgen tot nieuwe markten. Op dit moment zijn wij actief in

Vietnam, Indonesië en de Malediven. 

Grondslagen en toelichting

Waardering activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt

waardering plaats tegen verkrijgsprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen 

staan ter vrije beschikking aan de stichting. 

Reserves en fondsen

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil de bezittingen en de schulden.

Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling

worden besteed.

Baten en lasten

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen 

bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.

Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt

voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen. 

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar

vergadering op 6 mei 2019.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom

ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
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Resultaatbestemming

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten

en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur

keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de

de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te 

worden vermeld. 


