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Geachte Dames en Heren van het Bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door U verstrekte gegevens de
jaarrekening 2014 van de Stichting Signaal Hond samengesteld.
De verantwoordelijkheid en de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens berust bij U.
Het is onze verantwoordelijkheid om een samenstellingsverklaring te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten in hoofdzaak uit het verzamelen,
verwerken, het rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mede dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid welke aan een register-accountants verklaring of aan een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 2014 samengesteld
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaglegging en met de Wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 B.W. 2.
Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het
verstrekken van nadere toelichting op dit rapport.
Hoogachtend,
Multibreen B.V.

J.J.Lam

STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE
BALANS

AKTIVA

Vorderingen en overlopende aktiva
Debiteuren
Omzetbelasting
Sponsor potje Khordo-Dolisa

Liquide middelen
Kas
Rabo bank

GENERAAL TOTAAL

STICHTINGSVERMOGEN EN PASSIVA

Stichtingsvermogen
Vermogen aan het begin van het verslagjaar
Bij:/af:resultaat over het verslagjaar 2014 resp.2013

Voorzieningen en fondsen reserveringen
Algemeen Nazorg Fonds
Ovington Memorial Fonds

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Nog te betalen kosten

GENERAAL TOTAAL

31/12/2014 31/12/2013
€
€

321
64
5
390

425
738
0
1,163

9
27,273
27,282

9
14,591
14,600

27,672

15,763

31/12/2014 31/12/2013
€
€

13,059
19
13,078

13,002
57
13,059

2,452
11,608
14,060

2,000
0
2,000

534
0
534

672
32
704

27,672

15,763

STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE
EXPLOITATIE REKENING
2014
€

2013
€

BATEN

14,417

15,720

Direkte kosten

-6,743

-9,993

7,674

5,727

1,130
1,097
85
2,615
568
2,250
7,745

1,200
1,056
0
512
571
2,550
5,889

Resultaat voor financieringskosten

-71

-162

Rente baten en soortgelijke opbrengsten
Rente lasten en soortgelijke kosten
Resultaat vóór bijzondere baten (lasten)

165
-75
19

231
-12
57

0

0

19

57

Bruto winst bijdrage

Exploitatiekosten
Personeelskosten
Reis-en verblijfkosten
Kantoorkosten en porti
Reklame-en publiciteits kosten
Assurantiepremies
Algemene kosten

Buitengewone lasten
NETTO JAARRESULTAAT positief

STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE
STAAT VAN CASH FLOWS

2014
€
Cash flow uit operationele aktiviteiten
Netto jaarresultaat (excl.financieringskosten)
Mutatie vorderingen en overlopende aktiva
Mutatie korte termijn schulden
Mutatie voorzieningen en fondsen reserveringen
Operationele cash flow (1)
Cash flow uit investeringsaktiviteiten
Investeringen c.q. desinvesteringen in materiële vaste aktiva
Investerings cash flow (2)

Cash flow uit financieringsaktiviteiten
Rente- en bankkosten
Rente baten
Financierings cash flow ( 3)

Netto mutatie liquide middelen (1+2+3)
Liquide middelen aan het begin van het jaar
Liquide middelen aan het einde van het jaar

2013
€

-71
773
-2,170
14,060
12,592

-162
-61
797
0
574

0
0

0
0

-75
165
90

-12
231
219

12,682
14,600
27,282

793
13,807
14,600

STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE
STAAT VAN HERKOMST-EN BESTEDING DER MIDDELEN

31/12/2014 31/12/2013
€
€
Werkkapitaal
Het werkkapitaal van de Stichting Signaalhond kan als volgt worden
samengevat:
Vorderingen en overlopende aktiva
Liquide middelen
Minus: schulden op korte termijn
Werkkapitaal

390
27,282
-534
27,138

1,163
14,600
-2,704
13,059

Uit het bovenstaande blijkt dat het werkkapitaal van de Stichting per ultimo
2014 ten opzichte van ultiomo 2013 is toegenomen met € 14.079,- hetgeen als volgt
kan worden geanalyseerd:
€
Herkomst der middelen
Netto resultaat jaar 2014
Toename voorzieningen

€

19
14,060
14,079

Besteding der middelen
Geen
Toename van het werkkapitaal

0
0
14,079

STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE

Toelichting op de jaarrekening 2014 (1)
Algemeen
De Stichting Signaalhond welke is opgericht op 20 juli 2005 heeft als voornaamste doelstellingen
het ondersteunen van- en het verstrekken van persoonlijke begeleiding aan mensen met een auditief
handicap en/of auditieve beperkingen, die een daarvoor speciaal getrainde hond willen opleiden en/
of willen trainen.
Door haar doelstellingen uit te dragen wordt tevens getracht om in de samenleving meer en/of een
begrip te kweken voor de situatie van personen met auditieve beprekingen.
De Stichting wordt financiëel ondersteund door onder andere subsidies, contributies, en
individuele sponsors.
Daarnaast ontvangt zij schenkingen en donaties op een beperkte schaal.
De Stichting heeft fiscaal gezien de ANBI satus (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en is
derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting over een eventueel positief resultaat in enig
verslagjaar.
Waarderingsgrondslagen
De aktiva en passiva zijn, voorzover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarden.
Het systeem van waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling is ongewijzigd gebleven ten
opzicht van het voorafgaande verslagjaar.
Vorderingen/overlopende aktiva en korte termijn schulden
Deze zijn allen opgenomen tegen nominale waarden.
Grondslagen van resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Verliezen en risico,s die betrekking hebben op het onderhavige verslagjaar worden in acht
genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn geworden.
Onder de baten zijn opgenomen de geleverde goederen en prestaties, alsmede de ontvangen
subsidies, contributies en overige inkomsten.
Onder de direkte kosten en exploitatiekosten zijn opgenomen de kostprijs exclusief omzetbelasting
van de geleverde goederen en diensten in het verslagjaar.
Belastingen
De Fiscus heeft aan de Stichting de ANBI status toegekend, en derhalve zijn eventuele positieve
resultaten van de Stichting niet onderhevig aan vennootschapsbelasting.
Continuiteit van de Stichting
De jaarrekening 2014 is opgesteld op basis van het continuiteits principe hetgeen inhoudt dat
de Stichting haar aktiviteiten minimaal de eerstkomende twaalf (12) maanden zal kunnen voortzetten.Het Bestuur is van oordeel dat de continuiteit voor minimaal de eerstkomende twaalf (12)
maanden gewaarborgd is.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Geen.

Blad 8

STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE

Toelichting op de jaarrekening 2014 (2)
€
Voorzieningen en fondsen reserveringen
Nazorg fonds
Saldo per 1 januari 2014
Dotatie ten laste van algemene kosten
Onttrekking t.b.v. trainingen (direkte kosten)
Onttrekking t.b.v. reiskosten nazorg Hennie & Pelle (reiskosten)
Saldo per balans
Ovington Memorial Fonds
Saldo per 1 januari, 2014
Ontvangsten geboekt ten gunste van het Fonds
Onttrekking t.b.v. baten (trainingen) ter dekking van exploitatiekosten
Onttrekking t.b.v.diversen
Saldo per balans
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2,000
1,000
-484
-64
2,452

0
14,000
-2,252
-140
11,608

Blad 9

STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE

Toelichting op de jaarrekening 2014 (3)
Toelichting op Fondsen op de balans:
Ovington Memorial Fund

Dit fonds is in 2014 in het leven geroepen om (een deel van) de signaalhondtraining te bekostigen voor mensen die om
welke reden dan ook niet in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit de verzekeraar of andere (sponsor) fondsen.
Voordat gelden uit het fonds kunnen worden aangewend voor een bepaald signaalhondteam moet het bestuur
unaniem van mening zijn dat het een goede casus is.
Ook worden de kosten van groepstrainingen voor wat betreft teams in opleiding voortaan vanuit dit fonds betaald in
plaats van uit de ‘algemene pot’.
Het fonds is in 2014 gevoed uit een legaat uit de nalatenschap van Mw AMV Ovington die voor onze stichting een
warm hart had. Ook zijn er in 2014 een aantal donaties en de opbrengsten van de 4daagse sponsorloop rechtstreeks
in het fonds gevloeid.
Algemeen Nazorg Fonds
Het algemeen Nazorg Fonds is in 2012 in het leven geroepen om de kosten van team en groepstrainingen te dekken
voor ‘afgestudeerde’ teams. In 2012, 2013 en 2014 is steeds €1,000.00 in het fonds gevloeid.
Individuele Nazorg Fondsen
Voor signaalhondteams waarvoor de zorgverzekering bereid is een vergoeding te verstrekken wordt er per team een
nazorg fonds in het leven geroepen. Alle (nazorg) trainingen en reiskosten van de instructeurs van het team worden uit
dit individuele fonds betaald. Het fonds word steeds na behalen van het jaarlijkse signaalhond examen vanuut de
verzekering opnieuw gevoed. Eventuele tekorten dan wel overschotten in een individueel fonds worden na het eind van
het werkzame leven van de signaalhond verrekend met het Algemeen Nazorg Fonds.
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STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE
Toelichting op de jaarrekening 2014 (4)

Exploitatierekening

2014
€

2013
€

BATEN
Donaties
Contributies
Opbrengst hondentraining/instructeurs training
Vrijval uit nazorg fondsen
Vrijval uit Ovington memorial Fonds
Totaal per exploitatierekening

8,027
707
2,915
516
2,252
14,417

11,838
748
3,134
0
0
15,720

Direkte kosten
Inkoop hondentraining
Overige directe kosten c.q. inkopen
Instructeurs training en trainingsmanagement
Totaal per exploitatierekening

4,832
1,644
267
6,743

4,339
662
4,992
9,993

Personeelskosten
Vegoedingen vrijwilligers
Totaal per exploitatierekening

1,130
1,130

1,200
1,200

Reis-en verblijfkosten
Reis-en verblijfkosten algemeen
Doorberekende reiskosten
Onttrekking aan het Memorial Ovington Fonds en Nazorgfonds
Totaal per exploitatierekening

2,283
-623
-563
1,097

1,622
-566
0
1,056

Algemene kosten
Reservering nazorg
Kosten ADEU
Totaal per exploitatierekening

1,000
1,250
2,250

1,000
1,550
2,550

