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Balans per 31 december 2014
(na winstbestemming)

Activa

2014 2013

€ € € €

Vaste activa
Financiële vaste activa 7.337.017 6.419.155

Vlottende activa
Vorderingen 27.383 24.167
Liquide middelen 228.745 908.894

256.128 933.061

Totaal activa 7.593.145 7.352.216

Passiva

Eigen vermogen 7.473.034 7.218.605

Voorzieningen
Lijfrenteverplichtingen 9.000 15.000

Langlopende schulden
Fonds ‘Enschede’ 91.733 101.655

Kortlopende schulden 19.378 16.956

Totaal passiva 7.593.145 7.352.216

t
Ter dentifi tie

Ernst & Young Acco nts LLP

beU er



Pagina 5

Staat van baten en lasten over 2014

2014 2013

€ € € €

Opbrengsten van effecten 688.116 540.290
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 3.197 2.685

Baten 691.313 542.975

Verstrekking KNBRD, vlettenvloot 270.000 270.000
Verstrekking Nederlandse Rode
Kruis 108.907 108.907
Algemene kosten 60.380 52.768
Toevoeging Interest fonds
‘Enschede’ 1.678 1.848
Toevoeging voorziening
Iijtrenteverplichting (4.081) 1.711

Lasten 436.884 435.234

Saldo winst 254.429 107.741

fdeifr*,eJ
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Toelichting Algemeen

De stichting is opgericht op 9 juli 1935 en heeft als activiteit het werven van fondsen in het geval van
een nationale ramp.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving c.q. de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn
640 voor organisaties zonder winststreven.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Financiële vaste activa

Effecten

De effecten onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Het
ongerealiseerde koersresultaat wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
o n in baa rh eid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die langer dan
twaalf maanden niet ter beschikking staan van de stichting, worden als financiële vaste activa
gerubriceerd.

Voorzieningen

Deze voorziening is gevormd ter zake van lijfrenteverplichtingen bestaande uit de aan nabestaanden
van slachtoffers van de watersnoodramp in 1953 te betalen periodieke uitkeringen onder aftrek van de
AEGON- verzekering te ontvangen verzekerde bedragen.
De hoogte van de voorziening wordt berekend aan de hand van de sterftetafels GBM en GBV
2000-2005, op basis van een rekenrente van 5%. In 2014 zijn de uitkeringen niet verhoogd.

Baten

Dividend

Dividenden worden in de staat van baten en lasten verwerkt indien de stic
verkregen en hun ontvangst waarschijnlijk is.

ijigcaarorç eert

Ernst & Voung Accou s LLP
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Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Ter identificati

YounqAccotsLLp



Toelichting op de balans per 31 december 2013

Financiële vaste activa
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2014 2013

€ €

Overige effecten 7.337.017 6.419.155

Het dagelijks beheer van de portefeuille wordt verzorgd door Van Lawick & Co vermogensbeheer B.V.,
op basis van een daartoe op 31 augustus 2009 getekende overeenkomst.

Overige effecten

2014 2013

€ €

Obligaties
Aandelen

Vorderingen

1.768.361
5.568.656

7.337.017

1.642.370
4.776.785

6.419.155

Overlopende activa

Overlopende actïva

27.383 24.167

27.383

21.667
2.500

24.167

Liquide middelen

ING N.V.
ING N.V. Spaarrekening
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Rekeningen-courant
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. deposito

13.618 14.288
1.037 1.037

64.090 93.569
150.000 800.000

228.745 908.894

Ter identificaje

Ernst & Younq Accou ts LLP

Verzekeringen
Nog te ontvangen rente obligaties
Nog te ontvangen rente bankrekeningen

2.269
25.114
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Eigen vermogen

2014 2013

€ €

Overige reserves

Het verloop hiervan was als volgt:

Stand per 1 januari 7.218.605 7.110.863
Saldo boekjaar 254.429 107.742

Stand per 31 december 7.473.034 7.218.605

Voorzieningen

Deze voorziening is gevormd ter zake van lijfrenteverplichtingen bestaande uit de aan nabestaanden
van slachtoffers van de watersnoodramp in 1953 te betalen periodieke uitkeringen onder aftrek van de
AEGON- verzekering te ontvangen verzekerde bedragen.
De hoogte van de voorziening wordt berekend aan de hand van de sterftetafels GBM en GBV
2000-2005, op basis van een rekenrente van 5%. In 2014 zijn de uitkeringen niet verhoogd.

Het verloop van de voorziening in 2014 was als volgt:

Lijfrente
ver

plichtingen

€

Stand per 1 januari 2014 15.000
Uitkeringen (3.524)
Mutatie ten laste van de staat van baten en lasten (2.476)

Stand per 31 december 2014 9.000

Ultimo 2014 betreft de voorziening nog 2 uitkeringsgerechtigden (ultimo 2013: 3).

2014 2013

€ €

Langlopende schulden

Fonds ‘Enschede’ 91.733 101.655

Ter îdentiUc tie

Ernst & Young Ac n ants LLP
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Fonds ‘Enschede’

Dit fonds is gevormd ter zake van verplichtingen bestaande uit de aan gedupeerden van de

vuurwerkramp Enschede te betalen (periodieke) uitkeringen. Uit het fonds zijn voorschotten

overgemaakt naar de Stichting die de schaderegeling uitvoert. Tevens zijn zowel periodieke als

éénmalige uitkeringen rechtstreeks aan gedupeerden gedaan.

De definitieve eindverantwoording van de besteding van de giften wordt door het NRF opgesteld nadat

de procedure schade-uitkering geheel is afgerond.

Het verloop van het saldo is als volgt:

2014 2013

€ €

Stand per 1 januari 101.655 111.407

Interest 1.678 1.848

Periodieke uitkeringen (11.600) (11.600)

Langlopend deel per 31 december 91.733 101.655

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 19.378 16.956

Overlopende passiva

Accountantskosten 9.378 8.700
Nog te betalen verzekeringen - 756
Nog te betalen beheerkosten 10.000 7.500

19.378 16.956

Ter identifi ie

Ernst & Youno Acc untants LLP
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Specificaties van posten op de baten en lasten

Baten

2014 2013

€ €

Opbrengsten van effecten

Dividend uit effecten 42.072 50.602
Interest obligaties 46.775 49.425
Koersresultaat effecten 599.269 440.263

688.116 540.290

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Depositorekeningen 3.211 2.668
Overige bankrekeningen (14) 17

3.197 2.685

Lasten

Verstrekking KNBRD, vlettenvloot 270.000 270.000
Verstrekking Nederlandse Rode Kruis 108.907 108.907
Algemene kosten 60.380 52.768
Toevoeging Interest fonds ‘Enschede’ 1.678 1.848
Toevoeging voorziening lijfrentevecplichting (4.081) 1.711

436.884 435.234

Ter identie

Ernst & Young untants LLP
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2014 2013

€ €

Verstrekking KNBRD, vlettenvloot

KNBRD, Vlettenvloot 270.000 270.000

Tot en met 1995 ontving de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

( KNBRD ) ter instandhouding van de vlettenvloot een jaarlijkse bijdrage ter grootte van € 247.029.

Naar aanleiding van de wateroverlast in het rivierengebied in Nederland in de jaren 1993 en 1995 is er

met de KNBRD op 18 september 1995 een overeenkomst gesloten die voor 2014 in de volgende

financiele bijdrage namens het Rampenfonds voorziet:

— jaarlijkse bijdrage om geplande jaarvervangingen te realiseren (geïndexeerd) € 154.000
— jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort van de vlettenvloot (voorschot) € 116.000

De overeenkomst liep tot en met 31 december 2010. Per 7 april 2011 is de relatie met de
Reddingsbrigade Nederland verlengd voor een periode eindigend op 31 december 2015. Volgens deze
overeenkomst wordt gestreefd naar een jaarlijkse bijdrage van het Rampenfonds ad € 270.000. Dit
bedrag wordt jaarlijks toegekend.

2014 2013

€ €

Verstrekking Nederlandse Rode Kruis

Nederlandse Rode Kruis 108.907 108.907

Krachtens besluit van het bestuur d.d. 30 augustus 1988 werd de bijdrage aan het Nederlandse Rode
Kruis, ter instandhouding van haar rampenorganisatie, voor de jaren 1988, 1989 en 1990 bepaald op
€ 108.907.

In de bestuursvergadering van 11 juni 1991 is ingestemd met het verzoek van het Nederlandse Rode
Kruis tot continuering van de jaarlijkse bijdragen.
Deze bijdrage is toegezegd onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij uitsluitend geschiedt indien en voor
zover de gekweekte netto rente, te beschouwen als de totale opbrengst beleggingen, over het
desbetreffende jaar die uitgave toelaat en dat het Nederlandse Rode Kruis zich verbindt tot
terugstorting van het bedrag, waarmee de netto rente door de votering eventueel mocht blijken te zijn
overschreden.

dtfficie7

Ernst 2 Younq Accou an s LLP
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2014 2013

€ €

Algemene kosten

Vrijwilligersvergoedingen 3.000 -

Accountantskosten 9.813 8.894
Administratie- en computerkosten 1.700 1.700
Advieskosten 7.400 7.955
Verzekeringen 3.025 756
Kosten vermogensbeheer 34.482 32.187
Kostenvergoeding secretariaat 570 570
Giften - (30)
Overige algemene kosten 390 736

60.380 52.768

Ter identif tie

Ernst & Voung Acc ntants LLP



1J

EY
Building a better
working world

Controleverklaring van de onafhankeNjke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Rampenfonds

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Nationaal Rampenfonds te
Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van
baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weet te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Nationaal Rampentonds per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014
in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

Den Haag, 26 juni 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. H. de Wilde RA


