Stichting Nationale Dierenzorg

Financieel jaaroverzicht 2014

BALANS
(na resultaatbestemming)

31 december
2014

31 december
2013

(in euro's x 1.000)

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

661

741
661

Vlottende activa
Vorderingen + overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

88
955
2.335

Totaal activa

741
110
886
2.303

3.378

3.299

4.039

4.040

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Overige reserves
Exploitatiesaldo 2014 resp. 2013

1.444
2.414
-209

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Leveranciers + overige schulden
Belastingen + sociale verzekeringen

1.406
2.346
68
3.649

3.820

35

0

324
31

Totaal passiva

87
133
355

220

4.039

4.040

Dit overzicht betreft een samenvatting van de jaarrekening 2014. Met deze samenvatting tracht het
bestuur van de Stichting Nationale Dierenzorg recht te doen aan de behoefte aan inzicht in de financiële
situatie van de Stichting, die een gemiddelde derde-belanghebbende kan hebben.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 Begroting 2014

2013

BATEN
Baten uit levering produkten/ diensten
Giften en baten uit fondsenewerving
Overige baten

335
38
592

328
27
570

341
37
417

Totale baten

965

925

795

68
511
124
289
-106
886

70
517
71
201
-81
778

65
505
71
128
-68
701

250

150

0

1.136

928

701

-171

-3

94

(in euro's x 1.000)

LASTEN
Directe kosten verzorging
Personeelslasten
Afschrijvingen
Lasten bedrijfsvoering
Financiële baten / -lasten
Buitengewone lasten
Totale lasten
Exploitatiesaldo
Mutatie Bestemmingsreserves

-38

Resultaat boekjaar

-209

-26
-3

68

Dit overzicht betreft een samenvatting van de jaarrekening 2014. Met deze samenvatting tracht het
bestuur van de Stichting Nationale Dierenzorg recht te doen aan de behoefte aan inzicht in de financiële
situatie van de Stichting, die een gemiddelde derde-belanghebbende kan hebben.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vind plaats op basis van historische kosten
Tenzij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zijn voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdende met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen vor het risico van oninbaarheid.
Beleggingen
Beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde per balansdatum. Eventuele waardeaanpassingen worden
ten laste dan wel ten gunste van de bestemmingsreserve beleggingen gebracht.
Eigen vermogen / Reserves
Er zijn een 2-tal bestemmingsreserves; een reserve nieuwbouw en een reserve waarderingverschillen
beleggingen.
Voorzieningen
De voorziening betreft een voorziening voor groot onderhoud aan de gebouwen.
Schulden
Schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden zijn verantwoord onder de kortlopende schulden voor zover deze vervallen binnen 12 maanden
na balansdatum en onder de langlopende schulden indien dit niet het geval is.

OVERIGE INFORMATIE
Vergoedingen bestuur Stichting Nationale Dierenzorg
Leden van het bestuur van Stichting Nationale Dierenzorg ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten ten
behoeve van de stichting.
Personeel
Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 15 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.
(in 2013 was dit 14).
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van de Stichting Nationale Dierenzorg te Wassenaar

Verklaring betreffende het document ‘Financieel jaaroverzicht 2014’
Het bijgesloten document ‘Financieel jaaroverzicht 2014’ is ontleend aan de door ons
gecontroleerde jaarrekening 2014 van de Stichting Nationale Dierenzorg te Wassenaar.
Wij hebben bij die jaarrekening een goedkeurende controleverklaring afgegeven, gedateerd
26 juni 2015.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het document
‘Financieel jaaroverzicht 2014’, dat – zoals daarin is aangegeven – een publieksgerichte
samenvatting van de jaarrekening 2014 vormt.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het document ‘Financieel
jaaroverzicht 2014’ op basis van onze controle, die is uitgevoerd in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, genaamd ‘Opdrachten voor
samengevatte financiële overzichten’.
Oordeel
Naar ons oordeel is het document ‘Financieel jaaroverzicht 2014’ in alle van materieel
belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2014 van de Stichting
Nationale Dierenzorg. De opgenomen cijfers zijn in overeenstemming met de grondslagen,
zoals die in de toelichting bij die cijfers zijn verwoord.

Culemborg, 30 juni 2015
Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants BV
Origineel getekend door:
Ir drs Frank Hordijk RA
4NDZ21-V

