
M A Z A R S

VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Effatha,
Zoetermeer

ONS OORDEEL

De samengevatte jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van Effatha te Zoetermeer is
ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van Effatha.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang
zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden
van Effatha op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

SAMENGEVATTE JAARREKENING

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640  Organisaties zonder winststreven . Het
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve
niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening
Stichting Vrienden van Effatha en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte
jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring
van 25 mei 2018.

DE GECONTROLEERDE JAARREKENING EN
ONZE CONTROLEVERKLARING DAARBIJ

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017 van
Stichting Vrienden van Effatha in onze controleverklaring van 25 mei 2018.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN
DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VOOR DE SAMENGEVATTE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op
basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
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M A Z A R S

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening
in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde
jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810  Opdrachten om te
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten .

Rotterdam, 5 oktober 2018



Samengevatte jaarrekening Stichtin  Vrienden van Effatha 2017

Balans per 31 december 2017
(x€ 1000) 

ACTIVA PASSIVA
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

MATERIËLE VASTE ACTIVA 775 1.180 VERMOGEN 20.175 20311

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 19.311 19.360 KORTL. SCHULDEN 631 660

VLOTTENDE ACTIVA 475 270

LIQUIDITEITEN 245 161

TOTAAL ACTIVA 20.806 20.971 TOTAAL PASSIVA 20.806 20.971

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(x€I)

Uitkomst
2017

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN € € €

Huuropbrengst 41.620 45.000 44.219
Baten uit fondsenwerving 104.311 150.000 124.936
Legaten en nalatenschappen 101.193 35.000 168.239
Overige baten 3.722 1.000 3.902

SOM DER BATEN

LASTEN
Waardeverandering materiële

250.846 231.000 341.296

vaste activa 405.000 43.644 51.583
Besteed aan projecten 964.554 1.027.217 784.681
Lasten organisatie 202.060 143.524 138.326

SOM DER LASTEN 1.571.614 1.214.385 974.590

OPERATIONEEL SALDO -1.320.768 -983.385 -633.294

Financiële baten 1.223.502 525.000 426.834
Financiële lasten -38.495 -47.500 -58.096

SOM DER FINANCIËLE BATEN EN
LASTEN 1.185.007 477.500 368.738

SALDO -135.761 -505.885 -264.556

BESTEMMING SALDO
Continuïteitsreserve 72.758 -299
Reserve projecten -304.431 316.340
Herwaarderingsreserve -95.811 -

Algemene reserve 59.138 -479.681
Beleggingsreserve 13wm M A Z A
Totaal bestemming saldo -135.761
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TOELICHTING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ
640  Organisaties zonder winststreven .
De jaarrekening is opgesteld in euro s.

STELSELWIJZIGING

Vanaf boekjaar 2017 is de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 640  Organisaties zonder winststreven . Tot en met het boekjaar 2016 is de
jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650
“Fondsenwervende instellingen”. De stelselwijziging heeft geen impact op vermogen en resultaat. De
presentatie van de vergelijkende cijfers 2016 is aangepast conform 2017 voor vergelijkbaarheid.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in het hierna volgende anders
is vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde.

De obligaties zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. De gerealiseerde koers resultaten en de niet
gerealiseerde koersresultaten worden verantwoord in de exploitatierekening.

De aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde. De gerealiseerde en de niet gerealiseerde
koersresultaten worden verantwoord in de exploitatierekening.

Nalatenschappen

De nalatenschappen worden gewaardeerd zodra de opbrengst van de nalatenschappen betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

Effecten

Obligaties

Aandelen
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TOELICHTING

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek, voorzover nodig geacht, van een
voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve fungeert als buffer om te kunnen voldoen aan de verplichtingen en als buffer
bij eventuele tegenvallers. De stichting Vrienden van Effatha heeft deze reserve gevormd om te
kunnen voldoen aan haar verplichtingen, welke voortvloeien uit haar doelstelling. De
continuïteitsreserve bedraagt 150% van de uitvoeringskosten van de stichting.

Beleggingsreserve

De beleggingsreserve bedraagt 5% van de beurswaarde van de obligaties en 30% van de
beurswaarde van de aandelen.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt gevormd op basis van de te verwachte uitgaven aan projecten in het
komende boekjaar volgens de begroting. Het overzicht van de verwachte uitgave is opgenomen in
bijlage 2 van deze jaarrekening.

Overige reserves

De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting. Het mutatie overzicht
is weergegeven onder de toelichting in deze jaarrekening.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald op historische basis.
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TOELICHTING

Besteed aan projecten

Het betreffen de toegezegde bedragen in het verslagjaar over de komende boekjaren.

Toegekende projecten

De lasten van de toegekende projecten worden genomen zodra de toezegging is gedaan.

Bestuursverklarinq
Het Algemeen Bestuur van Stichting Vrienden van Effatha heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd
haar vergadering de dato 22 mei 2018
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