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Algemeen
Statutaire naam:
Stichting Vrienden van Arie (Associacion para la Rehabilitacion del Infantil Excepcional)
Vestigingsplaats:
De stichting is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage
Rechtsvorm:
De stichting, gerangschikt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 (volgens
brief Belastingdienst 17 oktober 2000).
Per 1 januari 2008 wordt de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, volgens artikel 6.33
Wet Inkomstenbelasting 2001.
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van gehandicapte kinderen in Peru; en meer
in het bijzonder ten behoeve van de Associacion para la Rehabilitacion del Infantil Excepcional, gevestigd te La
Molina, Lima, Peru en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris :
Lid:
Lid:
-

Jhr A.G Beelaerts van Blokland
Mr M.B. Bolle
Ir A.H. Spoor
Mw. M. Kraijenhoff
Mw. Drs M.E. Ruys-van Haaften

3e termijn tot 09/15
3e termijn tot 09/15
3e termijn tot 09/15
1e termijn tot 06/15
3e termijn tot 04/15
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Bestuursverslag 2013:
Het bestuur kwam driemaal bijeen. De vergaderingen werden tevens bijgewoond door Mevrouw Beelaerts, die
zelf tweemaal op bezoek geweest is in Lima. Het stelt het Bestuur in staat de voortgang van de activiteiten, de
bestemming van de gelden, alsmede de behoeftes voor verdere ondersteuning te volgen.
Het certificaat voor kleine instellingen bij het CBF is weer gecontinueerd in 2013 naar 2014.
De controle op het verloop van de activiteiten vindt verder plaats door een kwartaalsgewijze rapportage, die
wordt afgesloten door een accountantscontrole in Lima. Daarnaast wordt per project een gedetailleerde
rapportage met afrekening verstrekt door ARIE in Lima.
De bestuursvergaderingen besteden daarbij onder meer aandacht aan het kostenverloop en acties om de
continuïteit van deze instelling zeker stellen. De organisatie heeft sinds 2010 een ISO 9001 keurmerk.
Het hoogtepunt van het jaar was het 25 jarig bestaan van ARIE in Lima. De organisatie is uitgegroeid tot een
organisatie met 5 vestigingen in Lima. Zij helpt 3000 patiënten per maand en heeft in de afgelopen 25 jaar meer
dan 30 000 kinderen geholpen. De staf van de organisatie wordt in Peru inmiddels als leidend beschouwd qua
expertise op hun gebied.
In de loop van 2013 heeft Yfke van Berckelaer een film gemaakt van de activiteiten in Lima ter gelegenheid van
het lustrum. Eén versie van 19 minuten is toegesneden op de lokale fondsenwerving en één van 36 minuten is
bedoeld als een interne instructiefilm. De totale kosten van de verfilming bedroegen 22.500 USD. De film laat op
uitstekende wijze zien wat ARIE betekent in het leven van een aantal kinderen en hun ouders.
Ter gelegenheid van het lustrum werd ook een symposium georganiseerd, waarbij onder leiding van Mevrouw
Ina van Berckelaer psychische afwijkingen zoals Autisme en ADHD zijn behandeld. Ruim 700 deelnemers uit Zuid
Amerika hebben deelgenomen aan dit symposium. Verder werd de opening verricht van de uitbreiding van de
vestiging in de wijk Comas, gefinancierd door onze stichting. De festiviteiten werden afgerond door een Heilige
Mis. Voorts werd een diner dansant met alle medewerkers gehouden.
Gedurende het jaar is gesproken over de voorbereiding het Project San Juan de Lurigancho. Dit wordt een
nieuwe behandelkliniek, deels ter vervanging van een kliniek, die weg moet uit het centrum van Lima, maar
voornamelijk om een nieuw district met 1,6 miljoen mensen te kunnen helpen. De definitieve fasering van het
project staat nog niet vast, maar er zal in elk geval grond ter waarde van 1 miljoen USD moeten worden
aangeschaft. Dit kan ARIE met lokale middelen bekostigen. De bouw van het centrum zelf zal gefinancierd
worden via fondsen van onze Stichting, die hiertoe specifieke acties zal organiseren in 2014.
Op basis van de financiële vooruitzichten van ARIE werd vastgesteld dat de voorlopige jaarlijkse doelstelling van
fondsen werving USD 75.000 bedraagt. Dit om de lopende exploitatie tekorten te helpen dekken. Het is de
verwachting dat dit bedrag in de komende jaren zal afnemen omdat de opbrengsten die ARIE genereert in
toenemende mate kostendekkend zullen zijn. Daarnaast zijn echter gelden nodig ten behoeve van investeringen
in apparatuur en gebouwen. De totale doelstelling voor onze stichting wordt op ten minste USD 125.000 tot
150.000 per jaar gesteld. De Stichting streeft een eigen vermogen na van 150.000 EUR. Dit houdt verband met
het feit dat, naast grote projectgiften, die integraal gaan naar de te financieren projecten, de niet-bestemde
giften gebruikt kunnen worden om exploitatietekorten op te vangen. Onder deze giften bevinden zich enkele
grote geldgevers. Indien deze plots zouden wegvallen, willen we toch in staat zijn de activiteiten in Lima te
blijven ondersteunen, zonder dat de continuïteit op korte termijn in gevaar wordt gebracht.
In 2013 heeft Professor Ina van Berckelaer Lima tweemaal bezocht om de begeleiding van kinderen met autisme
verder te ontwikkelen en de therapeuten te trainen en te begeleiden. Daartoe is een bedrag van EUR 5.000
beschikbaar gesteld, inclusief de inrichting van een specifieke ruimte voor deze activiteit.
Er is met verschillende vertegenwoordigers van belangrijke fondsen een bezoek gebracht aan Lima om nader
kennis te nemen van het werk van ARIE. Dit heeft onze positie voor toekomstige steun verder versterkt.
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Door de toenemende reputatie van ARIE in Peru wordt de instelling steeds meer gezien als een belangrijk
opleidingsinstituut. Dit is zeer eervol, maar betekent ook dat het moeilijker wordt medewerkers aan de
organisatie te binden omdat in de privé sector betere condities te verkrijgen zijn. Met de leiding van ARIE en met
steun van onze geldgevers ontvangen een aantal belangrijke medewerkers een aanvulling op het
beloningspakket.
Bij de fondsenwerving werd EURO 207.378 (EUR 234.868 EUR in 2012) ontvangen. Er is ook de mogelijkheid om
een kind te steunen; dit programma heet “Buscando un Amigo”, hiervoor werd EURO 1.995,- gegeven.
De totale opbrengsten lagen iets boven de begroting.
Activiteiten:
Een nieuwsbrief is in december 2013 naar de donateurs en bekenden van de Stichting gestuurd om hen te
informeren over de activiteiten van ARIE.
Er zijn voor de laatste maal een 3-tal kerstverkopen door mevrouw Beelaerts privé georganiseerd die meer dan
10.000 EUR opbrachten. Tevens zijn zij een goed middel onze activiteiten bekend te maken bij een grotere groep
mensen.
In totaal werd een bedrag uitgekeerd van EUR 171.699 ( EUR 226.097 in 2012) ten behoeve van de
ondersteuning van de uitbreiding van Comas. Tevens werden de middelen aangewend voor projecten in de
poliklinieken zoals aanschaf apparatuur en verbouwing, tandheelkundige verzorging en ondersteuning van de
exploitatie, waaronder de film voor fondsenwerving en instructie.
De voorgestelde projecten waren allemaal op basis van een voorstel met toelichting van ARIE uit Lima. Na afloop
van het project is er een terug rapportage beschikbaar dat met de contribuant gedeeld wordt.
De kosten van de stichting bedroegen EUR 5.665,- of wel 2,7% van de totale baten uit fondsenwerving.
De stichting sloot het jaar af met een overschot van EUR 34.154,-. Dit kon worden toegevoegd aan het eigen
vermogen.
De Associacion in Lima heeft gerapporteerd dat het aantal behandelingen in 2013 is gegroeid met 2,2% ten
opzichte van 2012. Er worden nu 296.000 behandelingen uitgevoerd, of wel 5.900 per week! Hierbij worden
ruim 3.000 kinderen behandeld. De kosten per behandeling stegen 3% tot 26,70 Soles per behandeling
(plusminus € 6,68). De inkomsten bedroegen 27,95 Soles per behandeling (plusminus € 6,99). Dit positieve
resultaat wordt bestemd voor de ontwikkeling van het Project ‘San Juan de Lurigancho’.
Een belangrijk onderdeel is de opleiding en ontwikkeling van de personeelsleden. Ieder personeelslid moet
tenminste 2 weken per jaar besteden aan training. Dankzij de reputatie van ARIE kunnen zij nu ook trainingen
organiseren die door derden worden bezocht en betaald. Dit bracht in het jaar 96.000 Soles (plusminus €
24.000,-) aan inkomsten op.
Bij de organisatie in Peru zijn nu ruim 150 medewerkers betrokken, waarvan een groot deel in deeltijd.
Het bestuur wil graag alle donateurs bijzonder bedanken voor de geboden steun.

Wassenaar, 7 juni 2014

Ir A.H. Spoor
Secretaris bestuur Stichting Vrienden van ARIE
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Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)
Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

31 december 2013
€
€
3.1
3.2

Kortlopende schulden

920
137.308
174.022

138.228

174.022

138.228

31 december 2013
€
€

Passiva

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

2.514
171.508

31 december 2012
€
€

31 december 2012
€
€

3.3
150.000
20.587

3.4

136.433
170.587

136.433

3.435

1.795

174.022

138.228
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Staat van baten en lasten over 2013

2013
Realisatie
€

2013
Begroting
€

2012
Realisatie
€

207.378
3.387

199.000
2.500

234.868
2.889

210.765

201.500

237.757

171.699
-752
5.664

175.000
750
2.550

226.097
1.540
2.492

Totaal lasten

176.611

178.300

230.129

Resultaat

34.154

23.200

7.628

13.567
20.587

23.200
-

7.628
-

34.154

23.200

7.628

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten

4.1
4.2

Totaal baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie

4.3
4.4
4.5

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Overige reserve

Kengetallen
Bestedingspercentage (aan doelstelling)
totaal baten
Bestedingspercentage (aan doelstelling)
totaal kosten
Percentage kosten eigen fondsenwerving
t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving
Kosten percentage beheer en administratie
t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving

81,5%

86,8%

95,1%

97,2%

98,1%

98,2%

-0,4%

0,4%

0,7%

2,7%

1,3%

1,1%
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Kasstroomoverzicht over 2013

31 december 2013
€
€

31 december 2012
€
€

34.154

7.628

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Mutaties in vorderingen
Mutaties in kortlopende schulden

-1.594
1.640

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutaties in immateriële vaste activa
Mutaties in materiële vaste activa
Mutaties in financiële vaste activa

Netto kasstroom uit financierings activiteiten

46

-625

34.200

7.003

-

Netto kasstroom uit investerings activiteiten

Kasstroom uit financierings activiteiten
Mutaties in eigen vermogen
Mutaties in langlopende schulden

-920
295

-

-

-

-

-

Toename / (afname) liquide middelen
Liquide middelen begin van het jaar

34.200
137.308

7.003
130.305

Liquide middelen einde van het jaar

171.508

137.308
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
Algemeen
1.1

Verslaggevende entiteit

De Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) is een stichting
gevestigd te ’s-Gravenhage.
Rechtsvorm: Stichting, gerangschikt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956
(volgens brief Belastingdienst 17 oktober 2000).
Per 1 januari 2008 wordt de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), volgens artikel
6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001.

1.2

Doel en voornaamste activiteiten

De doelstelling en voornaamste activiteiten van de Stichting zijn het verwerven van fondsen ten behoeve van
gehandicapte kinderen in Peru; en meer in het bijzonder ten behoeve van de Asociacion para la Rehabilitación
del Infantil Excepcional, gevestigd te La Molina, Lima, Peru en voorts al hetgeen in ruimste zin met een en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.3

Samenstelling van het bestuur

Jhr A.G. Beelaerts van Blokland
Mr. M.B. Bolle
Ir. A.H. Spoor
Mw. dr. M.J.M. Kraijenhoff-Smit
Mw. drs. Ruys-van Haaften

1.4

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

3e termijn tot september 2015
3e termijn tot september 2015
3e termijn tot september 2015
1e termijn tot juni 2015
3e termijn tot april 2015

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.

1.5

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2012 zijn indien noodzakelijk geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te
maken.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
2.1

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de stichting zullen vloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief
of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

2.2

Grondslagen voor omrekening van vreemde valuta’s

Transacties luidend in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de
transactiedatum. In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in
de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en
passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend
tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen
worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s
die tegen actuele waarde worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de wisselkoers op het
moment waarop de actuele waarde werd bepaald. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden
als deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.
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2.3

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

2.4

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

2.5

Reserves en fondsen

Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en op bestendige wijze de organisatie in Peru (Asociacion
para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) financieel te kunnen steunen heeft de Stichting (een deel van) het
vermogen bestemd. Tegelijkertijd streeft de Stichting ernaar de gerealiseerde inkomsten zo snel mogelijk te
besteden aan de doelstelling. Daarom is er aandacht voor het beperken van het vermogen. Uiteraard dient het
voortbestaan van de organisatie wel te worden gewaarborgd. De stichting stelt zich daarom ten doel om de
continuïteitsreserve rond de EUR 150.000 te houden.

2.6

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

2.7

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

11

Stichting Vrienden van Arie, ’s-Gravenhage
Jaarrekening 2013
Toelichting op de balans
3.1

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2013

31-12-2012

Nog te ontvangen rentebaten

2.514

920

Boekwaarde per einde periode

2.514

920

31-12-2013

31-12-2012

2.559
72.882
42.784
53.479
-196

2.106
123.500
11.700
220
-218

171.508

137.308

3.2

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

ABN Amro Bestuursrekening
ABN Amro Vermogens spaarrekening
Van Lanschot Comfort Deposito Plus
Van Lanschot Rekening courant
Van Lanschot Rekening courant in USD

3.3

Reserves en fondsen

De reserve wordt als volgt gespecificeerd:
Continuïteitsreserve

Overige
reserve

Totaal

Stand per 1 januari 2013
Mutaties:
Resultaatbestemming
Overige mutaties

136.433

-

136.433

13.567
-

20.587
-

34.154
-

Stand per 31 december 2013

150.000

20.587

170.587
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3.4

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2013

31-12-2012

Te betalen accountants- en administratiekosten
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

1.500
930
1.005

1.500
295

Boekwaarde per einde periode

3.435

1.795
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Toelichting op de staat van baten en lasten
4.1

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften

4.2

2013
Begroot

2012
Realisatie

207.378

199.000

234.868

207.378

199.000

234.868

2013
Realisatie

2013
Begroot

2012
Realisatie

3.387

2.500

2.889

3.387

2.500

2.889

2013
Realisatie

2013
Begroot

2012
Realisatie

171.699

175.000

226.097

171.699

175.000

226.097

Rentebaten

Renten

4.3

2013
Realisatie

Besteed aan doelstelling

Verstrekte steun/ subsidies
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In 2013 zijn de volgende betalingen verricht aan Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional:
2013
Realisatie
15 april 2013
15 april 2013
28 augustus 2013
2 september 2013
20 december 2013
24 december 2013

57.187
14.127
20.746
21.618
20.420
20.135
154.233

De betaling in april van € 57.187,- heeft in US dollars (USD) plaatsgevonden. Er is toen een bedrag van USD
74.640,- overgemaakt.
Tevens is de film ten behoeve van instructie en lokale fondsenwerving voor Asociacion para la Rehabilitación del
Infantil Excepcional, door de stichting betaald. Dit betreft een totaalbedrag van
€ 17.466,-, waarmee het totaal besteed aan de doelstelling uitkomt op € 171.699,-.
De film duurt totaal 55 minuten. Hiervan is 19 minuten bedoeld voor publiciteit van Asociacion para la
Rehabilitación del Infantil Excepcional, de andere 36 minuten bestaan uit een interne instructie.

4.4

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving

2013
Realisatie

2013
Begroot

2012
Realisatie

-752

750

1,540

-752

750

1,540

2013
Realisatie

2013
Begroot

2012
Realisatie

619
12
-1.447
64

750
-

689
440
411

-752

750

1.540

Kosten eigen fondswerving wordt als volgt gespecificeerd:

Bankkosten
Rentelasten
Valutakoersverschillen
Overige wervingskosten

De Stichting houdt een USD rekening aan voor het ontvangen van donaties en tevens uitbetalingen aan
Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional. Omrekening van het saldo op deze USD rekening naar
euro’s heeft in 2013 een positief koersresultaat opgeleverd.
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4.5

Beheer en administratiekosten

Accountants- en administratiekosten
Overige beheer en administratiekosten

4.6

2013
Realisatie

2013
Begroot

2012
Realisatie

1.500
4.164

1.500
1.050

1.500
992

5.664

2.550

2.492

Personeelsbestand

De Stichting heeft geen personeel in dienst gedurende het boekjaar 2013 (2012: idem).

4.7

Bezoldiging bestuurders

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties gegeven.

Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 7 juni 2014

Namens het bestuur:
Jhr A.G. Beelaerts van Blokland
Mr. M.B. Bolle
Ir. A.H. Spoor
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Toelichting lastenverdeling

Bestemming

Doelstelling

Lasten

Steun gehandicapte
kinderen Peru, Lima

Subsidies en bijdragen

Beheer en
administratie

Werving baten
Eigen
fondsen
werving

Gezamen- Acties
lijke acties derden

Totaal
2013

Begroot
2013

Totaal
2012

Beleggingen

165.665

-

-

-

-

-

165.665

175.000

226.097

Afdrachten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aankopen en verwervingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitbesteed werk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.034

-

-

-

-

-

6.034

750

-

Personeelskosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Huisvestingskosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kantoor- en algemene kosten

-

-752

-

-

-

5.664

4.912

2.550

4.032

Afschrijvingen en rente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171.699

- 752

-

-

-

5.664

176.611

178.300

230.129

Publiciteit en communicatie

Totaal
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Een deel van het positieve exploitatieresultaat over 2013 van EUR 34.174 is gedoteerd aan de
continuïteitsreserve, waardoor deze reserve gelijk is gebracht met het door het bestuur gewenste bedrag van
EUR 150.000,-. Het overige deel is gedoteerd aan de overige reserves.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de cijfers en of toelichtingen in de
jaarrekening.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van ARIE

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación
del Infantil Excepcional) te ‘s-Gravenhage gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2013, de staat van baten en lasten over 2013 en het kasstroomoverzicht over 2013
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 weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650
‘Fondsenwervende instellingen’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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.
SVARI/A.1406173.O
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W G S A c c o u n t a n t s B . V.

A m p è r e w e g 14

I wgsaccountants.nl

3 44 2 AB

Woerd en

E info@wgsaccountants.nl

Postbus 90

T 0348 40 06 88

3440 AB

Woerden

KvK 30255014

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil
Excepcional) per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met
Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Woerden, 7 juni 2014
WGS Accountants B.V.

Origineel getekend door drs. W.A.B. Spies RA
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