
 

 
 

 

 

Jaarrekening 2014 

Stichting Arctic Peoples Alert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beginbalans 

Eindbalans 

Resultatenrekening 

Grootboek 

 

 

 

 

 
A&A Cadena 

Okt 2015 



Jaarrekening  2014 

 

Hierbij de jaarrekening van Stichting Arctic Peoples Alert over het jaar 2014, zoals die door 

ons, in overleg met de penningmeester, is vastgesteld op basis van de door de Stichting 

aangeleverde gegevens. De jaarrekening bestaat uit een Begin- en Eindbalans, de 

Resultatenrekening en het Grootboek. 

 

In 2014 zijn de activiteiten van stichting Arctic Peoples Alert in hoofdzaak beperkt gebleven 

tot het uitbrengen van een Arctica annex kalender voor  het jaar 2015. 

 

Vertoonden de inkomsten aan donaties enkele jaren een dalende lijn, in 2013 zagen we weer 

een kleine stijging die in 2014 verder doorzette: 

- in 2009: € 17.164; 

- in 2010: € 14.703; 

- in 2011:  € 10.382; 

- in 2012: € 9.552; 

- in 2013: € 9.983; 

- in 2014: € 10.436; 

 

Werd er na een klein verlies in het boekjaar 2011 van € - 296,96, veroorzaakt door de  

aanhoudende daling aan donatie-inkomsten, in 2012 weer een boekwinst van € 4.085,47 

gemaakt. In 2013 werd deze positieve lijn vastgehouden met een boekwinst van € 2.400. In 

2014 is dit verder doorgezet met een boekwinst van € 4.432. 

 

Dankzij de in 2012 gemaakte boekwinst was op 31 dec 2012 het negatieve vermogen van de 

stichting weer positief geworden: € 1.239,00. In 2013 verbeterde het vermogen verder tot € 

3.639. Op 31 dec 2014 is het vermogen toegenomen tot € 8.071 

Het positieve saldo aan liquide middelen is verder gestegen tot € 7.855. 

 

Noot: 

  

Hoewel het activiteitenniveau ook in 2014 wederom laag was met alleen de uitgave van de 

Arctica annex kalender is er financieel wel een positief resultaat te melden voor 2014 waarbij 

het vermogen van Stichting Arctic Peoples Alert verder positief is verbeterd. Moest eerder 

nog worden vastgesteld dat het zorgwekkend was dat de inkomsten uit donaties en subsidies, 

die noodzakelijk zijn om activiteiten te kunnen ontplooien, verder bleven dalen, is het goed 

om vast te stellen dat ook in 2014 het bedrag aan donaties weer licht is toegenomen. Hetgeen 

wellicht een stimulans is, in combinatie met de tevens verbeterde kapitaalsreserve, om het 

activiteitenniveau weer wat te verhogen. 
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