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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 (ARIE),
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

e

4 termijn tot 09/19
e
4 termijn tot 09/19
e
4 termijn tot 09/19
e
2 termijn tot 06/19
e
4 termijn tot 04/19

Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding. De bestuursleden hebben zitting in het
bestuur voor een periode van 4 jaar en zijn herkiesbaar. Geen van de leden van het bestuur heeft een
nevenfunctie die tot een mogelijke belangenverstrengeling zou kunnen leiden met hun functioneren in het
bestuur van de Stichting.
Voornaamste risico
risico’s
co’s en onzekerheden:
Als gevolg van de kleine personele bezetting van Vrienden van Arie, zou er sprake kunnen zijn van enige
kwetsbaarheid op verschillende vlakken. Door diverse zaken uit te besteden is het bestuur van mening dat
de eventuele risico’s die kunnen voorvloeien uit de kleine personele bezetting zeer beheersbaar zijn. Door
een spreiding over verschillende externe partijen worden concentratierisico’s vermeden.
De financiële positie van de Vrienden van Arie is zodanig dat ruim aan de verplichtingen kan worden
voldaan. Doordat het bestuur jaarlijks een goede indicatie maakt van de kosten en opbrengsten, kunnen
schommelingen goed worden ondervangen.
Externe wet- en regelgeving die van invloed is op de werkzaamheden van de Vrienden van Arie, betreft
met name de fiscale ANBI regeling. Eventuele ontwikkelingen in de ANBI regeling worden onder andere via
de FIN gevolgd.
Door contacten te onderhouden met andere fondsenwervers, kan er goed overlegd worden over eventuele
aanvragers die misbruik of fraude willen plegen, maar op basis van de ervaring die er binnen de
organisatie is wordt dit heel klein en aanvaardbaar geschat.
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Bestuursverslag 2016
2016
Het bestuur kwam driemaal bijeen. De vergaderingen werden tevens bijgewoond door mevrouw Beelaerts,
die zelf eenmaal op bezoek geweest is in Lima, ditmaal gelijktijdig met de heer Spoor. Het stelt het Bestuur
in staat om met eigen ogen de voortgang van de activiteiten, de bestemming van de gelden, alsmede de
behoeftes voor verdere ondersteuning te volgen.
Het CBF certificaat voor kleine goede doelen werd opnieuw herbevestigd tot 1 maart 2018.
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 ondermeer aandacht aan het kostenverloop en acties om de
continuïteit van deze instelling zeker stellen. De organisatie heeft sinds 2010 een ISO 9001 keurmerk.
Het belangrijkste onderwerp betreft het Project San Juan de Lurigancho. Dit wordt een nieuwe
behandelkliniek in een district met 1,2 miljoen inwoners, die tot nu toe verstoken zijn van adequate
behandeling van kinderen met een handicap. De grond ter waarde van 1 miljoen USD is aangeschaft en
betaald uit eigen middelen van ARIE in Lima.
De kosten van de nieuwbouw wordt geraamd op 1.000.000 USD, plus 860.000 USD voor de inrichting en
uitrusting. De Stichting levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van die project middels de
volgende donaties:
Jaar
2014
2015
2016

Bedrag
$ 350.000
$ 176.000
€ 82.500

Besteding
Gebouw
Inrichting + uitrusting
Inrichting + uitrusting

Per ultimo 2016 had de Stichting bovendien een bestemmingsreserve van 201.000 EUR. Het is de
bedoeling dat dit bedrag begin 2017 overgemaakt zal worden naar ARIE in Lima als verdere bijdrage aan
de inrichting plus uitrusting.
Daar boven hebben aan de Stichting gerelateerde donateurs, de volgende overmaking direct aan ARIE in
Lima gestuurd voor dit project:
Jaar
2015
2015
2016

Bedrag
$ 650.000
$ 15.633
$ 100.000
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Gebouw
Inrichting + uitrusting
Inrichting + uitrusting
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In de loop van het jaar 2016 werden de vergunningen ontvangen en in september 2016 is met de bouw
e
begonnen. Naar verwachting zal de bouw klaar zijn in het 2 kwartaal van 2017, waarna de ingebruikname
kan beginnen. Hiervoor is een gedetailleerd plan gemaakt. De officiële opening wordt verwacht op 15
september 2017.
Op basis van de financiële vooruitzichten van ARIE werd vastgesteld dat de voorlopige jaarlijkse
doelstelling van fondsenwerving 130.000 EUR bedraagt. Dit om eventuele exploitatie tekorten te helpen
dekken en ten behoeve van investeringen in apparatuur en gebouwen. 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. Een belangrijk deel van deze giften is afkomstig van enkele grote
geldgevers. Indien deze plots zouden wegvallen, zijn wij in staat de activiteiten in Lima te blijven
ondersteunen, zonder dat de continuïteit op korte termijn in gevaar wordt gebracht.
In 2016 heeft onze adviseur Professor Ina van Berckelaer-Onnes vanuit Nederland veelvuldig telefonisch
contact met Lima gehad ter ondersteuning van de door haar ter plaatste geïnitieerde programma’s voor
autisme en ADHD.
De reputatie van ARIE in Peru ontwikkelt zich in positieve zin en de instelling wordt gezien als een
belangrijk opleidingsinstituut. Dit is zeer eervol, maar betekent ook dat het moeilijker wordt medewerkers
voor de lange termijn aan de organisatie te binden omdat zij met de bij ARIE opgebouwde ervaring, zeer
gewild zijn in de privé sector. In overleg met de leiding van ARIE en met steun van enkele van onze
geldgevers ontvangt een aantal belangrijke medewerkers een aanvulling op het beloningspakket.
De fondsenwerving:
Bij de fondsenwerving werd EUR 263.029 (EUR 201.299 in 2015) ontvangen.
Activiteiten:
Een nieuwsbrief is in februari 2016 naar de donateurs en bekenden van de Stichting gestuurd om hen te
informeren over de vorderingen van ARIE.
In totaal werd een bedrag uitgekeerd van EUR 187.396 (EUR 215.469 in 2015). Het overgrote deel
(EUR 149.831) was bestemd voor het nieuwbouw project. Het resterende deel was ten behoeve projecten
in de poliklinieken zoals aanschaf apparatuur en verbouwing, tandheelkundige verzorging en
ondersteuning van de exploitatie.
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 4.523 of wel 1,7 % van het ontvangen bedrag aan donaties.
De stichting sloot het jaar af met een overschot van EUR 76.570 zoals eerder aangegeven werd dit bedrag
toegevoegd aan het eigen vermogen.
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De Associacion heeft gerapporteerd dat het aantal behandelingen in 2016 is gegroeid met 5,5% ten
opzichte van 2015. Er worden ongeveer 5 000 kinderen per week behandeld.
De kosten per behandeling stegen met 10% van 29,15 naar 32,27 Soles per behandeling. De inkomsten
bedroegen 35,43 Soles per behandeling. 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 282.527 Soles
aan inkomsten op.
Bij de organisatie zijn nu ruim 275 zeer toegewijde medewerkers betrokken, waarvan een deel in deeltijd.
Dit zijn onder meer artsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, ondersteunende staf en vrijwilligers.
Het bestuur wil graag alle donateurs bijzonder bedanken voor de geboden steun.

Wassenaar, 30 juni 2017
Ir A.H. Spoor
Secretaris bestuur Stichting Vrienden van ARIE
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Balans per 31 december 2016
2016
(na resultaatbestemming)

Activa
Vlo tte nde a ctiva
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

31 de ce mbe r 2016
€
€
3.1
3.2

P a ssiva

Re se rve s e n fo ndse n
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserves

K o rtlo pe nde schulde n

312
354.068

31 de ce mbe r 2015
€
€
620
277.303

354.380

277.923

354.380

277.923

31 de ce mbe r 2016
€
€

31 de ce mbe r 2015
€
€

3.3
150.000
201.000
1.204

3.4
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150.000
107.802
18.072
352.204

275.874

2.176

2.049

354.380

277.923
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Staat van baten en lasten over 2016
2016
2016
Re a lisa tie
€

2016
B e gro ting
€

2015
Re a lisa tie
€

263.029
218
5.892

178.000
800
-

201.299
3.893
12.366

269.139

178.800

217.558

187.396
650
4.763

140.000
750
5.100

215.469
859
3.745

To ta a l la ste n

192.809

145.850

220.073

Re sulta a t

76.330

32.950

-2.515

76.330
-

32.950

13.567
20.587

76.330

32.950

34.154

69,6%

78,3%

99,0%

97,2%

96,0%

97,9%

0,2%

0,4%

0,4%

1,8%

2,9%

1,9%

Ba te n
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Overige baten

4.1
4.2
4.3

So m de r ba te n
La ste n
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie

4.4
4.5
4.6

Re sulta a tbe ste mming
To e vo e ging / o nttre kking a a n:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserve

K e nge ta lle n
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
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Kasstroomoverzicht over 2016
2016
31 de ce mbe r 2016
€
€

31 de ce mbe r 2015
€
€

76.330

-2.515

K a sstro o m uit o pe ra tio ne le a ctivite ite n
Resultaat
Mutaties in vorderingen
Mutaties in kortlopende schulden

308
127

Ne tto ka sstro o m uit o pe ra tio ne le a ctivite ite n

K a sstro o m uit inve ste ringsa ctivite ite n
Mutaties in immateriële vaste activa
Mutaties in materiële vaste activa
Mutaties in financiële vaste activa

1.489
-1.698
435

-209

76.765

-2.724

-

Ne tto ka sstro o m uit inve ste rings a ctivite ite n

-

K a sstro o m uit fina ncie rings a ctiviteite n
Mutaties in eigen vermogen
Mutaties in langlopende schulden

-

Ne tto ka sstro o m uit fina ncie rings a ctivite ite n

-

-

-

To e na me / ( a fna me ) liquide midde le n
Liquide middelen begin van het jaar

76.765
277.303

-2.724
280.027

Liquide midde le n e inde va n he t ja ar

354.068

277.303
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
Algemeen
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

e

4 termijn tot september 2019
e
4 termijn tot september 2019
e
4 termijn tot september 2019
e
2 termijn tot juni 2019
e
4 termijn tot april 2019

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende
instellingen.
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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. Nietmonetaire 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 bate of last in de staat van baten en lasten
opgenomen.
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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.
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Toelichting op de balans

3.1

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Nog te ontvangen rentebaten
Vooruitbetaalde kosten

170
142

453
167

Boekwaarde per einde periode

312

620

31-12-2016
€

31-12-2015
€

9.211
129.853
12.270
32.869
169.865

61.138
5.617
62.807
10.859
136.882

354.068

277.303

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
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3.3

Reserves en fondsen

De reserve wordt als volgt gespecificeerd:
Continuïteitsreserve

Boekwaarde per 1 januari 2016

€

€

Bestemmingsreserve
€

150.000

18.072

107.802

275.874

-

-16.868
-

16.868
76.330

76.330

150.000

1.204

201.000

352.204

Mutatie overige reserve
Resultaatbestemming
Boekwaarde per 31 december 2016

Overige
reserve

Totaal
reserves
€

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het San Juan de Lurigancho project.

3.4

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Te betalen accountants- en administratiekosten
Overige schulden en overlopende passiva

1.740
436

1.500
549

Boekwaarde per einde periode

2.176

2.049
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Toelichting op de staat van baten en lasten

4.1

Baten uit eigen fondsenwerving

Niet ge-oormerkte donaties en giften
Donaties Buscando un Amigo
Donaties San Juan de Lurigancho

4.2

2016
Begroot
€

2015
Realisatie
€

261.129
1.900
-

175.000
3.000
-

184.849
1.450
15.000

263.029

178.000

201.299

2016
Realisatie
€

2016
Begroot
€

2015
Realisatie
€

218

800

3.893

218

800

3.893

Rentebaten

Renten

4.3

2016
Realisatie
€

Overige baten

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 2015 en 2016 een positief koersresultaat opgeleverd.

Valutakoersverschillen

15

2016
Realisatie
€

2016
Begroot
€

2015
Realisatie
€

5.892

-

12.366

5.892

-

12.366
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4.4

Besteed aan doelstelling

Verstrekte steun/subsidies

2016
Realisatie
€

2016
Begroot
€

2015
Realisatie
€

187.396

140.000

215.469

187.396

140.000

215.469

De verstrekte steun is in 2016 en 2015 volledig betaald aan Asociacion para la Rehabilitación del Infantil
Excepcional.

4.5

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving

2016
Realisatie
€

2016
Begroot
€

2015
Realisatie
€

650

750

859

650

750

859

2016
Realisatie
€

2016
Begroot
€

2015
Realisatie
€

650
-

750
-

612
247

650

750

859

Kosten eigen fondswerving wordt als volgt gespecificeerd:

Bankkosten
Rentelasten
Kosten website
Overige wervingskosten
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4.6

Beheer en administratiekosten

Accountantskosten
Administratiekosten
Bijdrage CBF
Overige beheer en administratiekosten

4.6

2016
Realisatie
€

2016
Begroot
€

2015
Realisatie
€

1.740
2.334
380
309

1.500
2.000
600
1.000

1.500
1.936
309

4.763

5.100

3.745

Personeelsbestand

De Stichting heeft geen personeel in dienst gedurende het boekjaar 2016 (2015: idem).

4.7

Bezoldiging bestuurders

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

Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 30 juni 2017

Namens het bestuur:
Jhr A.G. Beelaerts van Blokland
Mr. M.B. Bolle
Ir. A.H. Spoor
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Toelichting lastenverdeling
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
2016

Begroot
2016

Totaal
2015

Beleggingen

187.396

-

187.396

140.000

215.469

Afdrachten

-

-

-

-

-

Aankopen en verwervingen

-

-

-

-

-

Uitbesteed werk

-

-

-

-

-

Publiciteit en communicatie

-

-

-

-

-

-

-

750

859

Personeelskosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Huisvestingskosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kantoor- en algemene kosten

-

650

-

-

-

4.763

5.413

5.100

3.745

Afschrijvingen en rente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187.396

650

-

-

-

4.763

192.809

145.850

220.073

Tota a l
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Het volledige resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

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 over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 7 tot en met 17 opgenomen jaarrekening 2016
van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional)
te ‘s-Gravenhage (hierna ‘de stichting’) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van ARIE per 31 december 2016 en van
het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016;
3. het kasstroomoverzicht over 2016; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Algemeen;
 Bestuursverslag 2016;
 Toelichting lastenverdeling; en
 Overige gegevens.

SVARI/A.1707270.O
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken
van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Woerden, 30 juni 2017
WGS Accountants B.V.

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