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1. VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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1.1 Verslag van de directie
Stichting Conscious heeft sinds haar oprichting gewerkt aan het scherp stellen van haar doelstellingen. De
focus is gelegd op het aanpakken van de klimaatverandering, vervuiling en de afname van de biodiversiteit.
De directie heeft haar visie gevormd over hoe deze doelstellingen kunnen worden bereikt. Er zullen 3
principes worden gehanteerd te weten: Experience, Encourage en Engage. De directie dankt partijen die
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het beleid en de doelstellingen in het bijzonder De Groene
Grachten die als ervaren consultants op het gebied van duurzaamheid een aantal creatieve strategie sessies
voor de directie hebben georganiseerd. Op www.stichtingconscious.nl wordt onze visie en het beleidsplan
gepubliceerd. We hebben gekozen voor een kleine aanpassing in het bestuur welke in de loop van 2018 zal
worden geëffectueerd. Astrid Pots wordt voorzitter van de stichting en Sam Cohen wordt secretaris. In het
beleidsplan is een activiteitenplan met bijbehorend budget opgenomen. Het bestuur zal zich vol inzetten op
het uitvoeren van de geplande activiteiten. Stichting Conscious heeft besloten om een vermogen aan te
houden, ongeveer gelijk aan het totaal aan donaties van afgelopen boekjaar. Hierdoor kan de
activiteitenkalender van een komend boekjaar altijd volledig en met zekerheid worden uitgevoerd. Mocht
het planbedrag aan donaties niet worden binnengehaald, dan zal de activiteitenkalender van komend jaar
hierop worden aangepast. Bij een donatiebedrag die het budget overschrijdt zullen de activiteiten en
uitgaven van het volgend jaar worden uitgebreid. De stichting heeft per 2017 de ANBI status mogen
ontvangen.
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2. FINANCIEEL JAARVERSLAG

-4-

2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
ACTIVA

€

€

31 december 2016
€

€

Vlottende activa
Liquide middelen

[1]

Totaal activazijde
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45.499

19.956

45.499

19.956

2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
PASSIVA
Reserves
Bestemmingsreserve

€

€

31 december 2016
€

[2]
39.746

18.160
39.746

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

€

18.160

[3]
4.807
946

Totaal passivazijde
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1.312
484
5.753

1.796

45.499

19.956

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

2017
€
Baten
Besteed aan doelstellingen
Bruto stichtingsresultaat

[4]
[5]

Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

[6]
[7]

€

[8]

€

€

25.000
25.000
3.291

Stichtingsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

2016

27
1.570
3.291

1.597

21.709

18.228

-123

Resultaat
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20.000
175
19.825

-68
-123

-68

21.586

18.160

2.3 Toelichting op het jaarverslag
ALGEMEEN
Het jaarverslag is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Onderneming
Stichting Conscious, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 65426630.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Conscious, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
- om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de belangrijkste milieuproblemen die het leven op
onze planeet bedre3igen, te weten: klimaatverandering, afname van biodiversiteit en vervuiling door
plastic en schadelijke chemische stoffen Wij willen aan toekomstige generaties een leefbare aarde
doorgeven, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de navolgende werkwijze:
a. Experience: Wij laten mensen beleven hoe afname van diversiteit, klimaatverandering en vervuiling
werkelijk voelt, proeft en ruikt. Hiertoe dragen we bij aan de ontwikkeling van games en
testmethodes maar organiseren ook events waar "beleving" voorop staat;
b. Encourage: We bevorderen duurzame vernieuwing. Hiertoe organiseren we challenges. Praktische
oplossingen voor milieuproblemen kunnen in aanmerking komen voor een geldbedrag om de
oplossingen uit te werken. Daarnaast zetten we knappe koppen uit verschillende sectoren zoals de
academische wereld, de overheid, non-governmentele organisaties en het bedrijfsleven bij elkaar
om oplossingen voor milieu problemen te bedenken, die het tipping point voor verduurzaming
kunnen betekenen;
c. Engage: We werken samen me non-governmentele organisaties die via beleids beïnvloeding
duurzaamheid willen bevorderen. De oplossingen die Stichting Conscious aandraagt, kan hun
lobby versterken, terwijl hun lobby voor betere regelgeving de haalbaarheid van onze
vernieuwingen vergroot.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zocherstraat 30 te Amsterdam.
Valuta
Het jaarverslag is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in het jaarverslag verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.
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2.3 Toelichting op het jaarverslag
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve wordt gevormd door toevoeging of onttrekking van het resultaat van baten en
lasten teneinde te worden uitgekeerd aan toekomstige doelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het jaarverslag bekend
zijn geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen giften, geleverde goederen
en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de hierover geheven belastingen.
Bestedingen aan doelstellingen
Onder de bestedingen aan doelstellingen wordt verstaan de directe bestedingen aan doelen.
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2.3 Toelichting op het jaarverslag
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017
€

31-12-2016
€

45.499

19.956

Liquide middelen [1]
Triodos bank
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
RESERVES [2]
2017
€
Bestemmingsreserve
Stand per 24 februari
Mutatie bij
Stand per 31 december

2016
€

18.160
21.586
39.746

18.160
18.160

31-12-2017
€

31-12-2016
€

4.807

1.312

946
946

24
460
484

KORTLOPENDE SCHULDEN [3]

Overige schulden
Overige schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen administratiekosten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Geen.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€

2016
€

Baten [4]
Ontvangen donaties & giften

25.000

20.000

-

175

-

27

460
2.831
3.291

460
1.060
50
1.570

123

68

Besteed aan doelstellingen [5]
Projecten

Kantoorkosten [6]
Internetkosten

Algemene kosten [7]
Accountantskosten
Advieskosten
Notariskosten
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [8]
Bankkosten en provisie

De baten en lasten over 2016 betreft de periode 24 februari 2016 tot en met 31 december 2016.

Amsterdam,
Stichting Conscious

S.J.S. Cohen

A. Pots

M.R. Lemmers
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3. Overige gegevens
3.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.

3.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 3.1 van de statuten bepaald dat de stichting geen
winstoogmerk heeft.

3.3 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 27 maart 2017. De Algemene
Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

3.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Door het bestuur van de stichting is op 3 mei 2018, conform de wettelijke en statutaire voorschriften, buiten
vergadering rechtsgedlig besloten tot integrale wijziging van de statuten van de stichting.
Rapportdatum: 11 juni 2018
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