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1.  JAARREKENING
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.1  Balans per 31 december 2013
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 
Benodigdheden kittens 180 103

180 103

Vorderingen 
Debiteuren 220 306

220 306

Liquide middelen 2.103 1.922

Totaal activazijde 2.503 2.331

31 december 2013 31 december 2012
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.1  Balans per 31 december 2013
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vermogen

Overige reserves 2.503 1.812

2.503 1.812

Kortlopende schulden

Overige schulden - 519

- 519

Totaal passivazijde 2.503 2.331

 

31 december 2013 31 december 2012
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.1  Staat van baten en lasten 2013

€ € € €

Baten 6.205 3.308

Inkoopwaarde 3.745 1.033

Bruto resultaat 2.460 2.275

Vrijwilligerskosten 752 -

Beheerkosten 250 108

Kantoorkosten 595 279

Algemene kosten 20 -

Som der lasten 1.617 387

843 1.888

Rentelasten en soortgelijke kosten -152 -76

Som der financiële baten en lasten -152 -76

Resultaat 691 1.812

 

2013 2012
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voorraden

Benodigdheden kittens

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Inkoopwaarde

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden,

voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder de inkoopwaarde wordt verstaan de uitgaven ten behoeve van het doel van de Stichting, alsmede

uitgaven die direct toe te wijzen zijn aan commerciële activiteiten. 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door het bestuur. Er heeft geen

inventarisatie plaatsgevonden.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de

vorderingen.

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 de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Onder baten worden verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties, de opbrengsten

van de collectebussen en de uit commerciële activiteiten ontvangen omzet.

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.

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.

De activiteiten van Stichting Kittenopvang Moederloos, statutair gevestigd te Lelystad, bestaan voornamelijk

uit het bieden van (medische) zorg aan hulpbehoevende en moederloze jonge dieren.
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Lasten

Financiële baten en lasten

 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2013 31-12-2012

€ €

Benodigdheden kittens

Vaccinatieboekjes en chips 180 103

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 220 306

Liquide middelen

Rabobank 1702.36.102 2.103 1.922

 

ver onder het gewenste saldo van € 3.500.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Op dit moment is de Stichting niet in staat onverwachte uitgaven op te vangen;  de liquide middelen zijn

Het streven is om circa € 1.500 te reserveren voor spoedgevallen en onvoorziene omstandigheden.

De operationele kosten bedragen dit jaar circa € 3.000 ten opzichte van circa € 1.500 in 2012. We hebben

in 2013 veel medische kosten gemaakt voor zieke kittens en diverse incidenten. 

Voor het jaar 2014 verwachten we circa € 2.000 aan operationele kosten.
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

VERMOGEN

2013 2012

€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 1.812 -

Uit voorstel resultaatbestemming 691 1.812

Stand per 31 december 2.503 1.812

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2013 31-12-2012

€ €

Overige schulden

Rekening-courant bestuur - 519
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2013 2012

€ €

Baten

Donaties 2.819 2.177

Commerciële activiteiten 1.815 545

Collectebussen 1.571 586
6.205 3.308

Inkoopwaarde

Diervoeding - 37

Medische hulp 2.526 658

Kleine benodigdheden 727 389

Commerciële activiteiten 567 -

Betalingskortingen -75 -51
3.745 1.033

Vrijwilligerskosten

Vrijwilligersvergoedingen 632 -

Brandstofvergoedingen 120 -
752 -

Beheerkosten

Representatiekosten 250 108

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 286 -

Drukwerk 58 -

Portikosten 12 -

Telecommunicatie 239 255

Contributies en abonnementen - 24
595 279

Algemene kosten

Administratiekosten 20 -

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast rekening courant banken 152 76
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2.  OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Kittenopvang Moederloos te Lelystad  

2.  Overige gegevens

2.1  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013

€

Resultaat 691

Toevoeging aan de overige reserves 691

 

Het bestuur stelt met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2013, de volgende

resultaatbestemming voor:

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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