Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren
Utrecht
Jaarrekening 2013
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Aan de bestuursleden van Stichting Diergeneeskundig Onderzoek
Gezelschapsdieren (DOG),
1. Algemene gegevens
1. Gegevens samensteller van jaarrekening 2013
Deze jaarrekening is samengesteld door Tim Geerings van de Achtse Boekhouder gevestigd
op de Waalstraat 3d te Eindhoven onder het kamer van koophandel nummer: 64420809
2. Opdracht
Ingevolge uw opdracht heeft de Achtse Boekhouder de in dit rapport
opgenomen jaarrekening van uw stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is mijn verantwoordelijkheid het op basis
van de verstrekte gegevens opstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen
aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en de wetgeving inzake de jaarrekening.
3. Algemeen informatie
De activiteit waarop Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren verder
genoemd Stichting DOG zich richt bestaat uit om geld bijeen te brengen om het onderzoek
naar ziekten van gezelschapsdieren financieel te steunen. De onderneming wordt gedreven
voor rekening en risico van de Stichting DOG,
Op 1 januari 2013 is besloten om het resultaat over 2012 toe te voegen aan het eigen
vermogen van de stichting.
4. Fiscale positie in 2013
Winst volgens jaarrekening

€ 9.249
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2. Balans per 31 december 2013
Voor winstbestemming

31 december 2013 31 december 2012
ACTIVA
Vlottende
Activa
Liquide
middelen

€

188.730 €

179.481

€

188.730 €

179.481
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31 december 2013

31 december 2012

PASSIVA
Eigen
vermogen
Eigen vermogen
Resultaat 2013

€
€

179.481 €
9.249

179.481

€

188.730 €

114.655
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3. Resultatenrekening 2013
Inkomsten
Giften

€ 15.989
€ 15.989

Kosten
Bedrijfsresultaat

€
€

6.816
9.173

Rente baten of -lasten
Resultaat over het jaar 2012

€
€

76
9.249

Uitgaven
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activiteiten
De stichting heeft als doel: om geld bijeen te brengen om het onderzoek naar ziekten van
gezelschapsdieren financieel te steunen.

Jaarrekening
Deze jaarrekening is overeenkomstig met de Richtlijn van de Jaarverslaglegging opgesteld
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld.
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Resultaten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslag voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Inkomsten worden verantwoord
in het jaar waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Uitgaven worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2013
Activa

Vlottende Activa
Liquide middelen
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening

€ 88.070
€ 100.660
€ 188.730

Passiva

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Resultaat 2013

€ 179.482
€ 9.248
€ 188.730
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6. Toelichting op de resultatenrekening van 2013
Inkomsten
Normale gift OAT
Normale gift
Speciale gift

€
€
€
€

15.989
15.989

Algemene kosten
Bankkosten
Onderzoekskosten
Promotiekosten

€
€
€
€
€

85
6.484
246
6.816

Bedrijfsresultaat

€

9.173

Rente baten of -lasten

€

76

Resultaat over het jaar 2013

€

9.248

Uitgaven
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