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Aan het bestuur van
Stichting Zwerfkatten Rijnmond
Anthonetta Kuijlstraat 81
3066 GS  Rotterdam

Behandeld door Ref.nr. Datum
drs. J.N. Meijer RA / AvL 10696611 19 juni 2014

Betreft:    Jaarstukken 2013

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2013 van Stichting Zwerfkatten
Rijnmond te Rotterdam.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Zwerfkatten Rijnmond te
Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013
met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat
wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Accountants
Schipper Accountants B.V.
Escudostraat 37
2991 XV  BARENDRECHT
Postbus 9632
3007 AP  ROTTERDAM
info@schippergroep.nl
www.SchipperGroep.nl
Tel 010 480 01 55
Fax 010 480 66 77
KvK 22058060
Btw NL814685262B01

Al  onze  dienstverlening  is  onderworpen  aan  onze  algemene  voorwaarden,  gedeponeerd  bij  de  griffie  van  de  rechtbank  in  Middelburg  onder
nummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en kunnen worden geraadpleegd op onze website www.SchipperGroep.nl
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Fiscale positie

Algemeen

De stichting is aangemerkt als belastingplichtige voor de omzetbelasting, maar niet voor de
vennootschapsbelasting.

Resultaatbestemming

Ter dekking van het (begrote) exploitatietekort wordt een bijdrage verstrekt door Stichting
Dierenwelzijn Rijnmond en Omstreken. Voor 2013 is een bijdrage verstrekt van EUR 139.772. Door het
bestuur is aangegeven dat het verschil tussen het gesubsidieerde exploitatietekort en het werkelijke
exploitatietekort over 2013, zijnde EUR 573 negatief, ten laste van de bestemmingsreserve niet
gesubsidieerde exploitatietekorten wordt gebracht. 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere
inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Schipper Accountants B.V.

drs. J.N. Meijer RA          

Was getekend  d.d. 19 juni 2014
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Bestuursverslag

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Activiteiten

Het aantal donateurs is weer toegenomen, van 1.112 in 2012 naar 1.142 in 2013. Het ontvangen bedrag
aan giften en donaties liet eveneens een stijgende lijn zien. Van EUR 48.276 in 2012 naar EUR 51.789. 

Particulieren die een kitten na socialisatie opnemen, wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten voor
opvang, medische zorg en neutralisatie. Bij kittens waarbij de socialisatie vroegtijdig gestart is en die als
normale huiskatten kunnen worden beschouwd, was dit bedrag in 2013 EUR 125. Voor andere kittens,
waarvan verwacht wordt dat ze niet helemaal tam worden, werd een lagere vergoeding gevraagd. Er is
een voorziening van EUR 9.223 getroffen voor nog uit te voeren neutralisaties bij geplaatste kittens. De
neutralisatie gebeurt pas als de katten ca. 6 maanden oud zijn. 

De afdeling Rijnmond van de Dierenbescherming heeft via de Stichting Dierenwelzijn Rijnmond
EUR 139.772 bijgedragen aan de exploitatie van de stichting, dat is ruim 45 % van de totale uitgaven. 

De Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren heeft EUR 6.000 bijgedragen aan ons werk.
Van Blokland Holding Rotterdam B.V. hebben we een gift ontvangen van EUR 8.000 voor de
transportbussen die we gebruiken voor het vervoeren van de zwerfkatten. 
Stichting Het Waardige Dier heeft ca. EUR 20.000 bijgedragen aan de uitvoering van de TNR methode
voor zwerfkatten.
Van particulieren hebben wij giften ontvangen ten bedrage van EUR 21.000.

Na onttrekking van EUR 2.000 aan de nalatenschap Dulfer, die door Stichting Dierenwelzijn Rijnmond
wordt beheerd en die gebruikt wordt om het werk van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond in de huidige
omvang mogelijk te maken en te houden voor de exploitatie voor 2013 is per 31 december 2013 nog
EUR 135.503 van de nalatenschap beschikbaar.

De medische kosten waren ruim EUR 9.000 lager dan begroot doordat meer door eigen dierenartsen in
de zwerfkattenopvang kon worden uitgevoerd. 

Het tekort van EUR 573 wordt onttrokken aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve niet
gesubsidieerde exploitatietekorten. 

Ineke Jochims
Directeur
Stichting Zwerfkatten Rijnmond                    
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Balans per 31 december 2013 
(na resultaatverdeling)

Activa
31-12-2013 31-12-2012

€ € € €
Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 48.993 63.770
Inventaris 338 1.012
Vervoermiddelen 41.348 34.828

90.679 99.610

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren 2 11.606 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 
6.617 43.157

Overige vorderingen 4 21.338 14.950

39.561 58.107

Liquide middelen 5 16.602 10.227

Totaal 146.842 167.944

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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Passiva

31-12-2013 31-12-2012
€ € € €

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 6 29.019 29.592

Voorzieningen 7 

Overige voorzieningen 49.176 63.986

Langlopende schulden

Langlopende schulden 8 28.541 34.978

Kortlopende schulden

Crediteuren 9 7.372 4.970
Overige schulden 10 32.734 34.418

40.106 39.388

Totaal 146.842 167.944

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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Staat van baten en lasten over 2013 

2013
Begroting

2013 2012
€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 11 117.579 127.500 87.031
Bijdrage Stichting Dierenwelzijn Rijnmond en
omstreken 139.772 139.770 148.508
Overige opbrengsten 12 48.450 39.050 45.246

305.801 306.320 280.785

Lasten

Dierennoodhulp 13 248.029 241.799 231.322
Kosten beheer en administratie 14 21.829 19.700 15.553
Toezicht dierenwelzijn 15 32.579 42.000 30.052
Maatschappelijke beïnvloeding 16 3.937 - 3.972
Kosten werving baten 17 - 4.875 428

Som der bedrijfslasten 306.374 308.374 281.327

Resultaat -573 -2.054 -542

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

Algemeen

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is opgericht op 17 januari 2003. Het doel van de stichting is om in de
regio Rijnmond het aantal zwerfkatten beheersbaar te maken in het belang van de gezondheid van
mensen en dieren en om het welzijn van zwerfkatten in de regio Rijnmond te bevorderen. Met de
Stichting Dierenwelzijn Rijnmond en Omstreken, waaraan Stichting Zwerfkatten Rijnmond gelieerd is, is
overeengekomen dat zij jaarlijks een subsidie beschikbaar zal stellen gelijk aan het begrote
exploitatietekort. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 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 houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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Kostentoerekening

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en adminstratie op basis van
de volgende maatstaven:

• direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;

• niet direct toerekenbare kosten worden als volgt verdeeld:

- Personeelskosten 100% dierennoodhulp
- Huisvestingskosten 100% dierennoodhulp
- Autokosten 100% dierennoodhulp
- Kosten asiel 100% dierennoodhulp
- Medische kosten 100% toezicht dierenwelzijn
- Leden en donateurs 100% maatschappelijke beïnvloeding
- Kosten verkoop artikelen 100% kosten werving baten
- Kantoor- en algemene kosten 100% beheer en administratie

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsge-
bouwen en -

terreinen

Inventaris Vervoer-
middelen

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2013
Aanschaffingswaarde 147.808 18.190 35.366 201.364
Cumulatieve afschrijvingen -84.038 -17.178 -538 -101.754
Boekwaarde per 1 januari 2013 63.770 1.012 34.828 99.610

Mutaties 

Afschrijvingen -14.777 -674 -7.086 -22.537
Investeringen - - 13.606 13.606
Saldo mutaties -14.777 -674 6.520 -8.931
Stand per 31 december 2013
Aanschaffingswaarde 147.808 18.190 48.972 214.970
Cumulatieve afschrijvingen -98.815 -17.852 -7.624 -124.291
Boekwaarde per
31 december 2013 48.993 338 41.348 90.679

Afschrijvingspercentages 10% 20% 20%

31-12-2013 31-12-2012
€ €

2  Handelsdebiteuren

Debiteuren 11.606 -

Onder de debiteuren zijn vorderingen op gelieerde stichtingen opgenomen ad € 3.704.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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31-12-2013 31-12-2012
€ €

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 6.617 43.157

4  Overige vorderingen

Overige vorderingen 21.338 14.950

5  Liquide middelen

ABN AMRO Bank 12.414 9.227
Kruisposten 3.500 -
Kas 688 1.000

16.602 10.227

6  Bestemmingsreserves 

Kapitaal-
inbreng

Niet
gesubidieer-
de
exploitatie-
tekorten Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 5.000 24.592 29.592
Resultaatbestemming - -573 -573
Totaal 5.000 24.019 29.019

De bestemmingsreserve kapitaalinbreng betreft het bedrag van kapitaalinbreng bij de oprichting.

De bestemmingsreserve niet gesubsidieerde exploitatietekorten betreft een bestemmingsreserve voor
toekomstige niet gesubsidieerde exploitatietekorten.

7  Voorzieningen

In 2004 is een egalisatiereserve gevormd uit de ontvangen bijdragen voor de verbouwing van de
nieuwe huisvesting, de kosten van een door de afdeling Rijnmond aangeschafte bedrijfsauto en voor
een computerapparaat. In 2006 en 2007 zijn de ontvangen bijdragen voor de bouw van de nieuwe
operatiekamer hieraan toegevoegd. In 2008 en 2009 zijn giften ten behoeve van het nieuwe pand aan
de A. Kuijlstraat 79 toegevoegd. De vrijval van de egalisatiereserve ten gunste van de staat van baten
en lasten vindt plaats in overeenstemming met de afschrijvingstermijnen van de betreffende activa. 

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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2013 2012
€ €

Egalisatiereserve

Stand per 1 januari 63.986 79.297
Afname ten gunste van resultaat -14.810 -15.311
Stand per 31 december 49.176 63.986

8  Langlopende schulden

Overige schulden

Saldo per 1 januari 34.978 -
Verhoging - 35.500
Aflossing -6.437 -522
Saldo per 31 december 28.541 34.978

Betreft een lening o/g ten behoeve van de aankoop van 2 bussen.
Het rentepercentage bedraagt 5%, en de aflossing dient plaats te vinden in 60 maandelijkse annuïteiten
van € 670. 

31-12-2013 31-12-2012
€ €

9  Crediteuren

Crediteuren 7.372 4.970

10  Overige schulden

Nog te verrekenen met Stichting Dierenwelzijn Rijnmond en Omstreken 10.779 18.732
Vooruitontvangen castratiekosten kittens 9.223 12.326
Vakantiedagen 5.842 -
Vooruitontvangen gift Blokland op nog aan te schaffen kleding 3.000 -
Accountants- en advieskosten 2.600 3.360
Vooruitontvangen gift Blokland op lening bussen 1.290 -

32.734 34.418

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichting
De Stichting huurt met ingang van 1 juni 2004 een pand aan de A. Kuijlstraat 81 voor de opvang van de
zwerfkatten. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa EUR 14.000. De huurovereenkomst heeft een
looptijd tot en met 31 mei 2012 en is daarna stilzwijgend verlengd.

Met ingang van 1 november 2008 huurt de stichting eveneens het pand aan de A. Kuijlstraat 79 voor de
opvang van kittens. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa EUR 19.200. De huurovereenkomst
heeft een looptijd tot en met 31 oktober 2013 en is daarna stilzwijgend verlengd.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

2013
Begroting

2013 2012
€ € €

11  Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties 51.789 50.000 48.276
Giften 29.229 16.000 9.148
Nalatenschappen/legaten 2.329 44.000 20.000
Collecten 4.463 2.000 3.607
Overige baten uit eigen fondsenwerving 27.534 15.000 6.000
Giften en baten uit fondsenwerving 2.235 500 -

117.579 127.500 87.031

12  Overige opbrengsten

Opbrengst asiel - 400 920
Opbrengst bemiddeling/herplaatsing 34.717 31.000 31.144
Overige opbrengsten 13.506 7.500 13.062
Opbrengst advertenties 227 150 120

48.450 39.050 45.246

13  Dierennoodhulp

Personeelskosten 180.711 172.967 158.387
Huisvestingskosten 42.973 44.269 41.874
Autokosten 23.241 24.313 26.626
Kosten bemiddeling/herplaatsing 1.104 - 1.627
Kosten dierenambulance - 250 2.808

248.029 241.799 231.322

14  Kosten beheer en administratie

Bestuurskosten 41 250 88
Overige kosten beheer en administratie 21.788 19.450 15.465

21.829 19.700 15.553

15  Toezicht dierenwelzijn

Medische kosten 32.579 42.000 30.052

16  Maatschappelijke beïnvloeding

Leden en donateurs 3.937 - 3.972

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014
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2013
Begroting

2013 2012
€ € €

17  Kosten werving baten

Kosten verkoop artikelen - 4.875 428

Rotterdam, 19 juni 2014
Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Het bestuur

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2014


