




2. Staat van baten en lasten per 31 december 2012

2011

werkelijk werkelijk

€ €

BATEN NCDO nieuw (7.1)

Rijksbijdragen en overige baten

Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 10.049.252 8.390.145

Overige inkomsten 217.135 48.019

Financiële baten 39.802 21.524

Totaal baten NCDO nieuw 10.306.189 8.459.688

LASTEN NCDO nieuw (7.2)

Directe activiteitenkosten (7.2.1)

Activiteiten (8.127.839) (6.700.694)

Totaal directe activiteitenkosten  NCDO nieuw (8.127.839) (6.700.694)

Apparaatskosten (7.2.2)

Personeelskosten (870.411) (724.628)

Organisatiekosten (1.091.541) (973.881)

Overige baten en lasten 737 (12.466)

Totaal apparaatskosten NCDO nieuw (1.961.215) (1.710.975)

Totaal lasten NCDO nieuw (10.089.054) (8.411.669)

Afwikkeling NCDO oud (7.3)

Vrijval subsidieverplichtingen (7.3.1)

Vrijval NCDO/POP Programma 2007-2010 494.120 609.343

Vrijval Matra/KPA Programma 2005-2008 0 21.423

Vrijval Matra/KPA Programma 2009-2010 20.958 29.821

Totaal vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud 515.078 660.587

Financiële baten (7.3.2)

Financiële baten 8.085 22.644

Totaal financiële baten NCDO oud 8.085 22.644

Totaal baten NCDO oud 523.163 683.231

2012



2. Staat van baten en lasten per 31 december 2012

2011

werkelijk werkelijk

€ €

Afwikkeling subsidiebeschikkingen (7.3.3)

NCDO/POP; subsidieprogramma 2007-2010 (4.456.353) 0

Matra/KPA; subsidieprogramma Oost-Europa 2005-2008 0 (72.948)

Matra/KPA; subsidieprogramma Oost-Europa 2009-2010 (1.352.965) 0

Totaal afwikkeling subsidiebeschikking NCDO oud (5.809.318) (72.948)

Apparaatskosten (7.3.4)

Personeelskosten 0 (514.598)

Organisatiekosten (9.814) (50.245)

Overige baten en lasten (15.463) 23.305

Totaal apparaatskosten NCDO oud (25.277) (541.538)

Totaal lasten NCDO oud (5.834.595) (614.486)

Resultaat (5.094.297) 116.764

Resultaatverdeling Stichting NCDO:

NCDO nieuw:

- Toevoegingen/(Onttrekkingen) aan bestemmingsreserve 217.135 48.019

   herstructurering

NCDO oud:

- Toevoegingen/(Onttrekkingen) aan bestemmingsfondsen (5.311.432) 68.745

Totaal (5.094.297) 116.764

Voor de uitgangspunten van de samengevoegde jaarrekening NCDO nieuw en NCDO oud

wordt verwezen naar paragraaf 4. De cijfermatige uitsplitsing van NCDO nieuw en NCDO

oud is opgenomen in bijlage A "Balans" en bijlage B "Staat van baten en lasten".

De begroting 2012 is opgenomen in bijlage B "Staat van baten en lasten".

2012





































7.3 Afwikkeling NCDO oud

7.3.1 Vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud

€

Beschikking 2007-2010 NCDO Programma, Ministerie van Buitenlandse Zaken 130.400.000

Beschikking 2009-2010 Matra/KPA, Ministerie van Buitenlandse Zaken 4.000.000

2012 2011

werkelijk werkelijk

€ €

Vrijval NCDO/POP Programma 2007-2010 494.120 609.343

Vrijval Matra/KPA Programma 2005-2008 0 21.423

Vrijval Matra/KPA Programma 2009-2010 20.958 29.821

Totaal vrijval subsidieverplichtingen NCDO oud 515.078 660.587

Bij de afwikkeling van de subsidiedossiers worden de verschillen tussen de subsidieverplichtingen

en de daadwerkelijke subsidiebetalingen in de staat van baten en lasten geboekt als ‘vrijval’. Deze

verschillen ontstaan, omdat de subsidieontvangers niet (geheel) aan de (verantwoordings)

voorwaarden hebben voldaan of de subsidieactiviteit niet geheel hebben uitgevoerd.

7.3.2 Financiele baten NCDO oud

De financiële baten betreffen rente inkomsten en komen ten gunste van de exploitatie. De rente

inkomsten worden in overeenstemming met de subsidievoorwaarden aangewend voor de

financiering van subsidies en projecten.

7.3.3 Afwikkeling subsidiebeschikkingen NCDO/POP en Matra/KPA

2012 2011

werkelijk werkelijk

€ €

Subsidieprogramma NCDO/POP 2007 - 2010 (3.988.418) 0

Subsidieprogramma Matra/KPA 2005-2008 0 (72.948)

Subsidieprogramma Matra/KPA2009-2010 (1.352.965) 0

Totaal afwikkeling subsidiebeschikkingen (5.341.383) (72.948)

Voor NCDO/POP 2007-2010 is door de Rijksoverheid een bedrag van € 130,4 mio beschikbaar

gesteld voor participatie en draagvlakprogramma’s. Ultimo 2011 was nog € 9,6 mio te  vorderen; 

hiervan is in 2012 € 3,4 mio aan NCDO betaald. 



De dossiers van de subsidie participatieprogramma’s zijn afgesloten. Uit hoofde hiervan

kan daarom niets meer gevorderd worden. Het resterende nog te besteden subsidie 

van €6,2 mio kan niet geheel worden afgeboekt, want uit de subsidiebijdrage 

2007 - 2010 worden ook de kosten van de reorganistie 2010/2011 (€1,97 mio.) en

de kosten van nog uit te voeren eigen projecten van NCDO-oud (€ 0,4 mio.) betaald.

Per saldo wordt € 4,46 mio. afgeboekt. Hieronder volgt de specificatie.

Specificatie (in € x 1.000.000) :

€ €

Nog te vorderen subsidie ultimo 2012 6,23

Nog te betalen reorganisatiekosten (1,97)

Nog te betalen eigen participatie projecten (0,42)

Nog te betalen crediteuren en overlopende passiva (0,10)

Totaal nog te betalen bedragen (2,49)

Liquide middelen 0,44

Rekening Courant NCDO nieuw 0,28

Totaal nog beschikbare middelen 0,72

Afboeking Bestemmingsfonds NCDO/POP 4,46

Voor Matra/KPA 2009-2010 is door de Rijksoverheid een bedrag van € 4,0 mio beschikbaar gesteld .

Hiervan heeft NCDO € 2,85 mio ontvangen voor subsidieverstrekkingen en € 2,65 mio is

daadwerkelijk uitgegeven. Derhalve dient NCDO ruim € 0,2 mio aan het het Rijk terug te betalen

(zie onder overige schulden en overlopende passiva). Het verschil tussen de toegezegde € 4,0 mio en 

de ontvangen bevoorschotting € 2,85 mio wordt als vervallen (papieren) vordering op het Rijk 

afgeboekt via de staat van baten en lasten. De afwikkeling bedraagt € 1,15 mio afgeboekte vordering 

op het Rijk en ruim € 0,2 mio terug te betalen aan het Rijk. Deze afwikkeling is met de betreffende

afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgestemd.    

7.3.4 Apparaatskosten NCDO oud

2012 2011

werkelijk werkelijk

€ €

Personeelskosten 0 (514.598)

Organisatiekosten (9.814) (50.245)

Overige (baten) / lasten (15.463) 23.305

Totaal Apparaatskosten (25.277) (541.538)



8. Overige gegevens

8.1. Besluit bestemming van het resultaat

Het Bestuur heeft het resultaat 2012 als volgt bestemd:

           €

Toevoeging aan algemene reserve 217.135

Onttrekking aan bestemmingsfondsen (5.311.432)

Totaal (5.094.297)

8.2. Besluit vorming van een bestemmingsreserve

Het Bestuur heeft besloten uit de algemene reserve een bestemmingsreserve herstructurering

te vormen:

           €

Ontrekking aan algemene reserve (265.154)

(stand ultimo 2011 € 48.019 plus toevoeging 2012 € 217.135)

Toevoeging aan bestemmingsreserve herstructurering 265.154

Voor nadere toelichting op de bestemmingsreserve herstructurering wordt verwezen

naar het hoofdstuk "Governance" in het jaarverslag.










