Vereniging Dierenasiel Almere en omstreken Almere
Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Vereniging Dierenasiel Almere en omstreken, statutair gevestigd te
Almere, bestaan voornamelijk uit:
- De exploitatie van een dierenasiel, en al hetgeen daarmede, in de ruimste zin
genomen, verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Groene Kadeweg 24 te Almere.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2015 waren er gemiddeld 7 werknemers in dienst op basis van een
fulltime dienstverband.
In het jaar 2014 waren dit 8 werknemers.
Continuiteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuiteitsveronderstelling van de vereniging.
Echter, gezien de financiele positie van de vereniging is haar voortbestaan onzeker. Een
duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk als gevolg van
bereidheid tot financiering van de vereniging door rekening – courantposities met verwante
rechtspersonen.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen,
is het nodig dat het bestuur van de vereniging Dierenasiel Almere zich over verschillende
zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen.
Valuta
De jaarrekening 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 de jaarrekening verwerkt tegen de koers van
afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst – en verliesrekening.
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.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
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 of
vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20%

Vervoermiddelen

20%

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs /
vervaardigingsprijs of lagere netto – opbrengstwaarde. Deze lagere netto – opbrengstwaarde
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor de
directe fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte
verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan een jaar.
Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individule beoordeling van de vorderingen.
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.
Voorzieningen
Overige voorzieningen
Voorziening voor educatie:
Dit betreft een fonds voor educatie van mensen betreffende dierbezit.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan een jaar. Deze
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reele waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAALBEPALING
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 de jaarrekening bekend zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven
belastingen.
Kosten ten behoeve van de omzet
Onder de kosten ten behoeve van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde
goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de
afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers.
Pensioenlasten
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten
aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en
verliesrekening verantwoord.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij de
verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter
alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.
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.

