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Financieel jaarverslag

Algemeen

Financiële analyses

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in € 1.000) t.o.v. de begroting

Exploitatie Begroting
2018 % 2018 % Verschil

BATEN

Baten van particulieren 746          56    796          65    -50         

Baten van bedrijven 8              1      10            1      -2           

Baten van andere organisaties zonder winststreven 583          44    417          34    167        
Som der baten 1.337       100  1.223       100  114        

LASTEN
Besteed aan doelstelling 1.142       82    1.095       80    47          
Werving baten 169          12    178          13    -9           
Beheer en administratie 87            6      99            7      -12         
Som der lasten 1.398       100  1.373       100  25          

Saldo financiële baten en lasten -17          -13          -4           

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -78          -163        85          

a. minder baten van particulieren -50         
b. minder baten van bedrijven -2           
c. meer baten van andere organisaties zonder winststreven 167        
d. meer besteed aan doelstelling -47         
e. minder besteed aan werving baten 9            
f. minder besteed aan beheer en administratie 12          
g. lager saldo financiële baten en lasten -4           

85          

In dit voorwoord wordt eerst een aantal analyses gegeven om een beter inzicht in de kosten/baten
verhoudingen te creëren, alvorens over te gaan tot presentatie van de jaarrekening.

Met dank aan God kan resumerend worden vermeld dat er in 2018 ten opzichte van de begroting per
saldo € 85.000 meer resultaat is behaald.

Voor een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden van 3xM verwijzen wij u naar het jaarverslag
2018.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in € 1.000) t.o.v. de exploitatie 2017

Exploitatie Exploitatie
2018 % 2017 % Verschil

BATEN

Baten van particulieren 746          56    766          69    -20         

Baten van bedrijven 8              1      14            1      -5           

Baten van andere organisaties zonder winststreven 583          44    354          31    229        
Som der baten 1.337       100  1.134       101  204        

LASTEN
Besteed aan doelstelling 1.142       82    877          78    265        
Werving baten 169          12    150          13    20          
Beheer en administratie 87            6      99            9      -11         

Som der lasten 1.398       100  1.125       100  274        

Saldo financiële baten en lasten -17          -15          -2           

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -78          -7            -71        

a. minder baten van particulieren -20         
b. minder baten van bedrijven -5           
c. meer baten van andere organisaties zonder winststreven 229        
d. meer besteed aan doelstelling -265       
e. meer besteed aan werving baten -20         
f. minder besteed aan beheer en administratie 11          
g. lager saldo financiële baten en lasten -2           

-71         

Resumerend kan vermeld worden dat er in 2018 ten opzicht van de exploitatie 2017 € 71.000 minder
resultaat is behaald, bestaande uit:
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FINANCIËLE POSITIE 
31 december 31 december

2018 2017
KENGETALLEN

Liquiditeit 1,3 1,8

(= verhouding kortlopende vorderingen en geldmiddelen
ten opzichte van kortlopende schulden)

Solvabiliteit 45,2 63,3

(= verhouding eigen vermogen ten opzichte van het 
totaal vermogen)

Toelichting:
Continuïteitsreserve als % van het totaal vermogen 26,4 32,4
Bestemmingsreserves als % van het totaal vermogen 0,1 6,6
Bestemmingsfondsen als % van het totaal vermogen 18,7 24,2

45,2 63,3
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Balans per 31 december 2018
Na bestemming van het saldo van baten en lasten

ACTIVA 31 december 31 december
2018 2017

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA
Gebouwen 216.448        225.596        
Verbouwing 47.247          56.176          
Inventaris 20.700          24.217          
Automatisering 36.782          29.412          
Bedrijfsauto's 32.049          9.259            

353.226        344.660        

2 VORDERINGEN
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 58.850          69.024          

3 LIQUIDE MIDDELEN
Rekeningen-courant 23.622          163.185        
Spaarrekeningen 795.054        425.493        
Kas 732               640               

819.408        589.319        

TOTAAL ACTIVA 1.231.484     1.003.003     

PASSIVA 31 december 31 december
2018 2017

4 RESERVES EN FONDSEN
Reserves

. Continuïteitsreserve 325.000        325.000        

. Bestemmingsreserves 1.482            66.599          
326.482        391.599        

Fondsen
    . Bestemmingsfondsen (herinrichting) gebouw 230.179        243.027        

    . Bestemmingsfondsen overig -                   -                   
230.179        243.027        

5 KORTLOPENDE SCHULDEN
Toezeggingen aan projecten 141.904        173.633        
Crediteuren 17.659          21.773          
Vooruitontvangen 470.266        113.760        
Overige schulden 44.994          59.211          

674.823        368.377        

TOTAAL PASSIVA 1.231.484     1.003.003     
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Staat van baten en lasten 2018 Exploitatie Begroting Exploitatie
2018 2018 2017

BATEN

6   Baten van particulieren
Donaties en giften 733.334        756.000        709.978        
Nalatenschappen 12.538          40.000          56.187          

745.872        796.000        766.165        

7   Baten van bedrijven 7.879            10.000          13.545          

8   Baten van andere organisaties zonder winststreven
Kerken 26.555          33.000          26.531          
Kerkelijke organisaties 25.000          25.000          25.000          
Fondsen, stichtingen, verenigingen Nederland 61.145          60.000          130.845        
Fondsen USA 470.779        279.947        171.461        
Fondsen overig buitenland -                   19.000          -                   

583.479        416.947        353.837        

SOM VAN DE BATEN 1.337.230     1.222.947     1.133.547     

LASTEN

9   Besteed aan doelstellingen
Projecten Afrika 238.595        232.035        262.633        
Projecten Azië 586.202        520.363        341.198        
Voorlichting 317.183        342.609        272.988        

1.141.980     1.095.007     876.818        

10  Wervingskosten 169.478        178.468        149.590        

11  Kosten beheer en administratie 86.643          99.425          98.528          

SOM VAN DE LASTEN 1.398.101     1.372.900     1.124.937     

Saldo voor financiële baten en lasten -60.871        -149.953      8.610            

13  Saldo financiële baten en lasten -17.094        -12.750        -15.437        

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -77.965        -162.703      -6.827          
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BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Mutatie bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds gebouw -8.719          -8.719          -8.719          
Bestemmingsfonds herinrichting gebouw -4.129          -4.129          -4.129          
Totaal mutatie bestemmingsfondsen -12.848        -12.848        -12.848        

Te verdelen na mutatie bestemmingsfondsen -65.117        -149.855      6.021            

Mutatie bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve verbouwing, verhuizing en herinrichting -14.152        -14.152        -14.152        
Bestemmingsreserve fondsenwerving en communicatie -50.965        -60.792        20.173          
Bestemmingsreserve nieuwe projecten -                   -44.414        -                   
Mutatie continuïteitsreserve -                   -30.497        -                   
Totaal mutatie bestemmingsreserves -65.117        -149.855      6.021            

Totaal mutatie bestemmingsfondsen en -reserves -77.965        -162.703      -6.827          

Berekening diverse kostenpercentages:
Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten) 82% 80% 78%
Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten) 85% 90% 77%
Wervingskosten t.o.v. totale baten 13% 15% 13%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 6% 7% 9%

Als interne eigen normen zijn gesteld: bestedingsratio lasten: > 85%, bestedingsratio baten: >85%, 
wervingskosten t.o.v. totale baten: < 15% en kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten: < 7%.
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Kasstroomoverzicht per 31 december 2018

Referentie 2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

Saldo van baten en lasten -77.965       -34.876         

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1 53.765        52.456          
Mutaties vorderingen 2 10.174        -11.011         
Mutaties kortlopende schulden 5 306.446      -1.627           

292.420      4.942            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)

Investeringen in materiële vaste activa 1 -68.381       -20.883         
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1 6.050          -                    

-62.332       -20.883         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) -                  -                    

Mutatie geldmiddelen (A+B+C) 230.089      -15.941         
Liquide middelen per 1 januari 3 589.319      605.260        
Liquide middelen per 31 december 3 819.408      589.319        

Mutatie geldmiddelen 230.089      -15.941         

Toelichting:
De kortlopende schulden zijn toegenomen door meer vooruitontvangen giften uit de USA.
Investeringen bestaan met name uit een nieuwe auto, een nieuwe server en laptops. De desinvestering heeft
betrekking op de verkoop van de oude auto.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met vorig jaar

2018 vóór 2018 na 2018 2017 vóór 2017 na 2017
stelselwijziging stelselwijziging verschil stelselwijziging stelselwijziging verschil

Bestemmingsfondsen               684.994               230.179             -454.815               340.378               243.027               -97.351 
Vooruitontvangen                 15.451               470.266               454.815                 16.409               113.760                 97.351 
Resultaat               279.499               -77.965             -357.464               -34.876                 -6.827                 28.049 

Bijzondere waardeverminderingen

Vreemde valuta

Kasstroomoverzicht

Waarderingsgrondslagen balans

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

De gevolgen van deze stelselwijziging en de verschillen ten opzichte van de verwerking op de oude wijze zijn zichtbaar in
onderstaande tabel. Tevens is de kolom 'begroting 2018' heringedeeld op basis van deze nieuwe inzichten.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele
waardeverminderingen (geamortiseerde kostprijs).

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de (verwachte)
economische levensduur. Afschrijving vindt plaats over een periode van 20 jaar voor gebouwen; 10 jaar voor verbouwing; 6 jaar voor
kantoormeubilair; 3 jaar voor overige elektronica; 3 jaar voor automatisering en website; 5 jaar voor vervoermiddelen. Op grond
wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en de vooruitbetaalde bedragen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. 

De liquide middelen bestaan uit de kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan
ter vrije beschikking van de organisatie.

Aan het einde van het jaar wordt beoordeeld of de vaste activa onderhevig is aan een bijzondere waardevermindering. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte marktwaarde. In dat geval
worden de waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers op transactiedatum. Activa en passiva luidend in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen die verband houden met wijzigingen van
wisselkoersen worden verwerkt in de staat van baten en  lasten.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het geeft inzicht in de ingaande en uitgaande geldstromen van de
organisatie. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Organisaties (RJ 650, publicatie
oktober 2016). De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

In 2018 heeft zich een stelselwijziging voorgedaan. Met ingang van 2018 wordt een vooruitontvangen post opgenomen wanneer er
sprake is van een toezegging door een andere organisatie zonder winststreven, op basis van een overeenkomst.Vervolgens wordt het
matchingsprincipe toegepast: de bate wordt genomen op het moment van de besteding. Voorheen werden dergelijke baten genomen
op het moment van ontvangst en werd een bestemmingsfonds gevormd
Aanleiding voor deze stelselwijziging is een voortschrijdend inzicht in de juiste toepassing van de geactualiseerde Richtlijn
Verslaggeving Fondsenwervende Organisaties (RJ 650, publicatie oktober 2016).

10



Jaarrekening 2018 - Stichting  3xM

Reserves en  fondsen

Schulden 

Toezeggingen aan projecten

  
Waarderingsgrondslagen baten en lasten

Baten van particulieren

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Uitvoeringskosten eigen organisatie en toerekening

Toerekening kosten fondsenwerving en voorlichting

Pensioenen
Stichting 3xM heeft voor de medewerkers een pensioenregeling getroffen. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De over het boekjaar verschuldigde premies zijn als kosten verantwoord. Voor
per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een reservering opgenomen. Aangezien deze verplichtingen kortlopend zijn, zijn
deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het
fondsvermogen leiden mogelijk tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen
niet tot uitdrukking in een opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft Stichting 3xM geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. 

Een continuïteitsreserve is gevormd om in financieel mindere tijden de activiteiten gedurende een overbruggingsperiode te kunnen
voortzetten en om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. Wanneer het bestuur van 3xM een deel van de reserves heeft
afgezonderd voor een speciaal doel is er sprake van een bestemmingsreserve. Deze reserves worden gevormd voor specifieke
activiteiten. Bij een bestemmingsfonds is de bestemming van de middelen aangegeven door derden. 

Van een toezegging is pas sprake nadat Stichting 3xM een besluit ter zake heeft genomen en deze schriftelijk kenbaar is gemaakt aan
de ontvanger. Deze verplichting wordt op de balans opgenomen als schuld. Vrijgevallen toezeggingen zijn met name restantbedragen
van afgeronde projecten. Vrijgevallen toezeggingen worden zichtbaar in mindering gebracht op de verstrekte ondersteuning. Voor
zover het een verplichting betreft voor een periode bestrijkend langer dan een jaar na balansdatum, worden deze verplichtingen
vermeld als schulden op lange termijn.

Alle communicatiekosten worden via een door het bestuur goedgekeurde verdeelsleutel toegerekend aan fondsenwerving en
voorlichting.

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten en ze worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben.

Onder uitvoeringskosten verstaan we de kosten van bestuur, personeel, huisvesting, afschrijvingen en algemene kosten. Ze zijn
verbijzonderd naar de hoofdactiviteiten van 3xM, te weten projecten buitenland, voorlichting, fondsenwerving en beheer en
administratie. De toerekening van de uitvoeringskosten aan deze hoofdactiviteiten vindt plaats basis van een schatting van de
tijdsbesteding

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de
verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. 

Donaties en giften afkomstig van (vermogende) particulieren, worden verantwoord als baten van particulieren. Tevens worden baten
uit nalatenschappen verantwoord als baten van particulieren. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit is wanneer de akte van verdeling ontvangen is. Dan wordt een vordering
opgenomen met de volgende waardering: liquide middelen voor 90%, beleggingen voor 80% en onroerend goed voor 70%.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.

Wanneer er sprake is van een toezegging door een andere organisatie zonder winststreven, op basis van een overeenkomst, wordt een
vooruitontvangen post opgenomen. Vervolgens wordt het matchingsprincipe toegepast: de bate wordt genomen op het moment van
de dienstverlening/besteding.

Wanneer er geen sprake is van een toezegging/overeenkomst, maar wel van een bestemde gift, zal de bate ineens genomen worden
en indien dit per balansdatum niet volledig is besteed, zal voor het resterende bedrag een bestemmingsfonds opgenomen worden.
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Momenteel is sprake van een tekort in het pensioenfonds PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad van 97,5% ultimo 2018 (2017:
101,1%). PFZW heeft in maart 2018 een geactualiseerd herstelplan ingediend uitgaande van de financiële situatie ultimo 2017.
Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2027 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan
bereikt moet hebben bedraagt 124,8%. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Kantoor- Automati-
meubilair sering Bedrijfs- Totaal

Gebouwen Verbouwing & electronica (incl. website) auto's MVA

aanschafwaarde 257.928    89.288           70.903            119.654    36.927       574.700     

 - cum. afschrijvingen -32.332     -33.112         -46.686          -90.242     -27.668      -230.040    

 = boekwaarde per 1-1-18 225.596    56.176           24.217            29.412      9.259         344.660     

+ investeringen -                -                    6.446              26.790      35.145       68.381       

 - buitengebruikstelling (desinv.) -                -                    -                     -                -36.927      -36.927      

+ afschrijving desinvesteringen -                -                    -                     -                30.877       30.877       

 - afschrijving boekjaar -9.148       -8.929           -9.963            -19.420     -6.305        -53.765      

 = boekwaarde per 31-12-18 216.448    47.247           20.700            36.782      32.049       353.226     

cumulatieve aanschafw. per 31-12-18 257.928    89.288           77.349            146.444    35.145       606.154     

cumulatieve afschr. per 31-12-18 -41.480     -42.041         -56.649          -109.662   -3.096        -252.928    

216.448    47.247           20.700            36.782      32.049       353.226     

2 Vorderingen 
2018 2017

2.1 Vooruitbetaalde kosten
Automatiseringskosten -               1.408       
Verzekeringen 3.975       6.967       
Contributies 1.072       1.136       
Projectbetalingen 35.671     6.000       
Diversen 2.171       3.836       

42.889     19.347     

2.2 Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen bedragen 3xM-USA 13.211     11.315     
Nog te ontvangen EO-Metterdaad via EZA 2.000       6.180       
Nog te ontvangen rente -               1.100       
Overige vorderingen en overlopende activa 750          4.082       
 15.961     22.677     

2.3 Nog te ontvangen nalatenschappen
Saldo per 31 december -               27.000     

Totaal vorderingen 58.850     69.024     

De materiële vaste activa worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsvoering, en voor directe aanwendig
in het kader van de doelstelling.
De WOZ-waarde van het gebouw bedraagt per 1 januari 2018 (evenals per 1 januari 2017) € 224.000.
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3 Liquide middelen 2018 2017

3.1 Banken in Nederland
Totaal spaarrekeningen 795.054      425.493      
Totaal rekeningen-courant 23.622        163.185      

818.676      588.678      

3.2 Kas
Saldo per 31 december 732             640             

Totaal liquide middelen 819.408      589.318      

TOTAAL ACTIVA 1.231.484   1.003.003   

PASSIVA

4 Reserves en fondsen

4.1 Continuïteitsreserve

Het rentepercentage per 31 december 2018 van spaarrekeningen is gemiddeld 0,02%. De prioriteit ligt bij
risicospreiding en niet bij maximaal rendement. Verzamelde donateursgelden worden niet belegd in
aandelen of obligaties

Stichting 3xM heeft als beleid alleen hoogst noodzakelijke reserves aan te houden en inkomsten te werven
voor het besteden aan de doelstelling.
Het eigen vermogen van Stichting 3xM bestaat uit de continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen.

Bij de bepaling van de hoogte van dit bedrag is rekening gehouden met tijdelijk doorlopende kosten bij
stopzetting of gedeeltelijke inkrimping van projecten, kosten bij ziekte of overlijden van medewerkers van
partnerorganisaties en het (gedeeltelijk) verloren gaan van apparatuur of andere calamiteiten bij
partnerorganisaties. Daarnaast kan met deze reserve een tijdelijke terugval in de inkomensstroom of
andere bijzondere omstandigheden binnen de eigen organisatie gedurende een periode van drie maanden
worden opgevangen.

De liquide middelen zijn onder andere nodig voor het financieren van de kortlopende schulden van
€ 674.823 en om in financieel mindere tijden de activiteiten gedurende een overbruggingsperiode te
kunnen voortzetten en om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. In het saldo rekeningen-courant ad
€ 23.622 is een vreemde valutarekening opgenomen in Canadese Dollars, met een saldo van € 400. Deze
rekening is een voorwaarde voor het ontvangen van donaties uit Canada.

Een verklaring voor het verloop van de liquide middelen in 2018 is te vinden in de toelichting bij het
kasstroomoverzicht.

Het doel van de continuïteitsreserve is om in financieel mindere tijden de activiteiten gedurende een
overbruggingsperiode te kunnen voortzetten en om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen.
In 2018 is de omvang  van de continuïteitsreserve bepaald op € 325.000. 
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2018 2017

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 325.000      325.000      
Mutatie -                  -                  
Saldo per 31 december 325.000      325.000      

4.2 Bestemmingsreserves

4.2.1 Bestemmingsreserve verbouwing, verhuizing en inventaris

Saldo per 1 januari 15.634        29.786        

Onttrekking -14.152       -14.152       
Saldo per 31 december 1.482          15.634        

4.2.2 Bestemmingsreserve fondsenwerving en communicatie

Saldo per 1 januari 50.965        30.792        

Dotatie -50.965       20.173        
Saldo per 31 december -                  50.965        

Totaal bestemmingsreserves 1.482          66.599        

4.3 Bestemmingsfondsen

4.3.1 Bestemmingsfonds gebouw
Saldo per 1 januari 217.046      225.765      
Onttrekking -8.719         -8.719         
Saldo per 31 december 208.327      217.046      

4.3.2 Bestemmingsfonds herinrichting gebouw
Saldo per 1 januari 25.981        30.110        
Onttrekking -4.129         -4.129         
Saldo per 31 december 21.852        25.981        

Totaal bestemmingsfondsen 230.179      243.027      

Deze reserve is opgenomen ten behoeve van een investering op het gebied van fondsenwerving en
communicatie. Het doel van deze investering is het werven van nieuwe donateurs en het verhogen van
onze inkomsten, om zo het werk van 3xM te kunnen uitbreiden. Naar verwachting wordt deze reserve in
2018 gedeeltelijk besteed. 

Deze reserve is opgenomen met betrekking tot de ingebruikname van het pand. Met het oog op een
aanzienlijke kostenbesparing in de toekomst zijn er investeringen gedaan met betrekking tot de
verbouwing en inrichting van het pand. Er is gekozen voor een duurzame inrichting. Dit leidt in de
toekomst tot een geringere omvang van de huisvestingskosten, zodat er meer kan worden besteed aan de
doelstelling.
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Toelichting bestemmingsfonds gebouw en bestemmingsfonds herinrichting gebouw

5 Kortlopende schulden

5.1 Toezeggingen aan projecten (kortlopend)

Saldo per Besteed Nieuw Saldo per 
Datum     Betreft 01-01 2018 2018 31-12

31-12-17   Ivoorkust 108.633         46.349          -                   62.284          
31-12-18   Ivoorkust -                    -                   4.620            4.620            

31-12-17   Centraal-Azië 50.000           50.000          -                   -                    

31-12-17   Japan 15.000           -                   -                   15.000          

31-12-18   Afghanistan -                    -                   60.000          60.000          

TOTAAL 173.633         96.349          64.620          141.904        

2018 2017
5.2 Crediteuren

Saldo openstaande posten 17.659        21.773        

5.3 Vooruitontvangen bedragen

5.3.1 Vooruitontvangen social media & discipleship
Saldo per 1 januari -                  -                  
Bij: ontvangen in 2018 uit USA 363.707      -                  
Af: bestedingen -101.709     -                  
Saldo per 31 december 261.998      -                  

5.3.2 Vooruitontvangen Centraal-Azië
Saldo per 1 januari -                  12.453        
Bij: ontvangen in 2018 uit USA 113.941      -                  
Af: bestedingen -77.930       -12.453       
Saldo per 31 december 36.011        -                  

In 2018 is er € 526.260 besteed aan projecten (exclusief uitvoeringskosten). Wat hier verwoord wordt zijn
de kortlopende verplichtingen die nog uitbetaald moeten worden per 31 december. In verband met de
wisselende omstandigheden en veiligheid in diverse landen zijn de geplande uitgaven en werkzaamheden
niet altijd te realiseren. Hierdoor is het mogelijk dat een toezegging meerdere jaren op de balans staat.

Deze fondsen zijn opgenomen met betrekking tot de aankoop en herinrichting van een bedrijfspand. In
2013 is van twee donateurs in de USA een totaalbedrag ontvangen van € 293.477. Beide donateurs hebben
dit volledige bedrag bestemd voor de aankoop en herinrichting van een pand. Het aankoopbedrag van het
pand bedraagt € 249.378, hierin is tevens de waarde van de bijbehorende grond ad € 75.000 opgenomen
waarover niet wordt afgeschreven. Het resterende bedrag is besteed aan verbouwing en inrichting en is
opgenomen in het bestemmingsfonds herinrichting gebouw.
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2018 2017
5.3.3 Vooruitontvangen Afghanistan
Saldo per 1 januari 97.351        112.947      
Bij: ontvangen in 2018 uit USA 159.137      -                  
Af: bestedingen -104.807     -15.596       
Saldo per 31 december 151.681      97.351        

5.3.4 Vooruitontvangen van EO Metterdaad
Ontvangen in 2018 5.125          -                  

5.3.5 Vooruitontvangen Commissie Eurodonatie
Saldo per 1 januari 16.409        23.166        
Af: bestedingen -958            -6.757         
Saldo per 31 december 15.451        16.409        

Totaal vooruitontvangen bedragen 470.266      113.760      

5.4 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten 3.808          5.700          
Reservering vakantiegeld en -dagen 19.521        17.770        

18.159        16.695        
Nog te betalen bankkosten 3.400          4.000          
Nog te betalen projectkosten -                  3.231          
Overige schulden en overlopende passiva 106             11.815        

44.994        59.211        

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 674.823      368.377      

TOTAAL PASSIVA 1.231.484   1.003.003   

Nog te betalen loonheffing

Dit bedrag is een bijdrage van de Commissie Eurodonatie voor trainingen waaraan voorwaarden
verbonden zijn. Tot mei 2014 was dit beperkt tot trainingen door (ex-)medewerkers van de publieke
omroepen, daarna is goedkeuring gegeven voor alle trainingen van Stichting 3xM. Naar onze inschatting
zullen deze gelden in 2019 besteed worden aan specifieke trainingen op het gebied van social media.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

< 1 jaar: € 532.008

1-5 jaar: € 564.697

Ook is er door een ander fonds in de USA een bedrag van $ 385,202 toegezegd voor 2019, en $ 658,302 voor
2020.
Tenslotte is er een overeenkomst met een dienstverlenende partij in de USA aan wie 3xM $ 65,000
verschuldigd is in 2019 en $ 8,900 in 2020, met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied
van social media en nazorg.
Uitgesplitst naar looptijd en omgerekend tegen de koers per 31 december 2018 ( € 1 = $ 1,15) betekent dit per
saldo het volgende bedrag aan niet opgenomen activa:

Op 30 december 2018 is er door 3xM-USA een bedrag van € 130.435 ($ 150,000) ontvangen voor West-Afrika.
In 2018 is hiervan door 3xM-Nederland € 7.298 besteed, dus dit bedrag is tevens opgenomen als nog te
ontvangen bate van 3xM-USA. Het resterende bedrag ad € 123.137 is feitelijk nog te ontvangen van 3xM-USA.
Echter, dit wordt in 2019 besteed, en omdat het matchingsprincipe wordt toegepast, zal deze bate in 2019
genomen worden. Daarnaast is er door dezelfde donor een bedrag van $ 150,000 toegezegd voor 2019.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

6 Baten van particulieren
Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017
6.1 Donaties en giften
Totaal mailings 262.549         268.000        206.216        
Giften uit mailingen algemeen 36.218           43.000          90.801          
Vaste donaties (steunpilaren) 385.624         410.000        387.971        
Adreswerving 11.312           15.000          14.748          
Particulieren vanuit USA (via 3xM-USA) 37.631           20.000          10.242          

733.334         756.000        709.978        

6.2 Nalatenschappen 12.538           40.000          56.187          

Totaal baten van particulieren 745.872         796.000        766.165        

7 Baten van bedrijven
Nederland 5.790             10.000          13.545          
USA 2.089             -                   -                   

7.879             10.000          13.545          

8 Baten van andere organisaties zonder winststreven

8.1 Kerken
Nederland 21.023           17.000          22.804          
Singapore (via fiscal sponsor) 5.532             6.000            3.727            
USA (via 3xM-USA) -                     10.000          -                   

26.555           33.000          26.531          

8.2 Kerkelijke organisaties 25.000           25.000          25.000          

8.3 Fondsen, stichtingen en verenigingen
Stichtingen/verenigingen Nederland 61.145           60.000          130.845        
Fondsen en stichtingen USA (via 3xM-USA) 470.779         279.947        171.461        
Fondsen Canada (via fiscal sponsor) -                     10.000          -                   
Fondsen Singapore en Noorwegen -                     9.000            -                   

531.924         358.947        302.306        

583.479         416.947        353.837        

SOM VAN DE BATEN 1.337.230      1.222.947     1.133.547     

De totale baten ad € 1.337.230 bevatten € 427.520 aan bestemde giften.

Totaal baten van andere organisaties zonder 
winststreven
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LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

12  Kosten eigen organisatie
12.1 Personeelskosten 390.331         383.500        395.813        
12.2 Huisvestingskosten 14.861           14.500          13.460          
12.3 Bestuur 5.130             8.600            6.034            
12.4 Afschrijvingen 48.815           61.000          52.456          
12.5 Overige algemene kosten 69.976           75.100          78.012          

529.113         542.700        545.775        

12.1 Personeelskosten
Bruto lonen 276.016         260.000        264.063        
Sociale lasten 44.384           39.000          42.006          
Ziekteverzuimverzekering 7.898             7.500            6.864            
Arbodienst 419                2.500            777               
Pensioenpremie 39.192           40.000          39.316          
Reis- en verblijfkosten 8.678             13.500          12.519          
Overige personeelskosten en werving 12.341           13.000          15.404          
Inhuur personeel -                     -                   24.680          
Studiekosten 5.269             6.000            4.325            
Autokosten 3.160             2.000            2.628            
Subtotaal 397.357         383.500        412.582        
Ziekengelduitkering -7.026            -                   -16.769        

390.331         383.500        395.813        

Het gemiddeld aantal FTE gedurende 2018 is 5,34 (2017: 5,01).

12.2 Huisvestingskosten
Bijdrage VVE de Vlinder 3.791             3.500            3.791            
Gas/water/electra 2.835             3.000            2.056            
Schoonmaakkosten 3.578             3.500            2.106            
Kleine aanschaffingen en overige huisvestingskosten 4.657             4.500            5.507            

14.861           14.500          13.460          

12.3 Kosten bestuur
Kosten vergaderingen en onkostenvergoeding 775                1.000            1.849            
Reiskostenvergoeding bestuursleden 880                1.000            430               
Vlieg- verblijfkosten werkbezoeken 2.264             6.000            2.658            
Overige kosten bestuur 1.211             600               1.097            

5.130             8.600            6.034            
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Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

12.4 Afschrijvingen
Gebouw 9.148            9.000            8.719            
Verbouwing 8.929            9.000            8.929            
Kantoorinventaris 9.963            11.000          9.879            
Automatisering, hardware en software 19.420          25.000          18.544          
Auto 6.305            7.000            6.385            

53.765          61.000          52.456          

Resultaat verkochte activa -4.950          -                   -                   
48.815          61.000          52.456          

12.5 Overige algemene kosten
Telefoonkosten 3.743            5.000            3.734            
Porti en vrachtkosten 2.384            2.500            2.886            
Kantoorbenodigdheden 3.841            5.000            3.414            
Automatiseringskosten 11.941          17.500          11.960          
Ondersteuning implementatie software -                   -                   9.068            
Softwarelicenties 16.066          20.000          18.472          
Accountantskosten 7.409            5.800            5.790            
Loonadministratie 1.480            1.300            640               
Verzekeringen 13.353          10.000          13.270          
Contributies / abonnementen / heffingen 5.261            5.000            4.715            
CBF  3.045            3.000            3.000            
Diverse algemene kosten 1.453            -                   1.063            

69.976          75.100          78.012          

13 Financiële baten en lasten

13.1 Financiële baten
Bankrente 284               1.500            1.205            

13.2 Financiële lasten
Rente- en bankkosten 16.939          12.000          14.972          
Valutaverschillen 439               2.250            1.670            

17.378          14.250          16.642          

Totaal financiële baten en lasten -17.094        -12.750        -15.437        
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Bezoldiging directie

Toelichting kosten directie

Naam
Functie
Dienstverband
Aard Onbepaald Onbepaald
Uren 39 39
Percentage dienstverband 100% 100%
Periode 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12

2018 2017
Bezoldiging
Bruto jaarsalaris 65.870          63.168          
Vakantiegeld 5.262            5.044            
Eindejaarsuitkering 5.459            5.233            
Totaal jaarinkomen 76.591          73.445          
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 11.558          11.114          
Fiscale bijtelling auto 683               -                   
Totaal overige lasten en vergoedingen 12.241          11.114          
Totaal bezoldiging (incl. werkgeverslasten) 88.832          84.559          

Bezoldiging bestuurders
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Wel is in 2018 aan de leden van het bestuur een bedrag
van € 597 aan onkostenvergoeding verstrekt. Aan bestuurders en directie zijn geen leningen, voorschotten en
garanties verstrekt.

M. Timmer
Directeur

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het
bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting 3xM de Adviesregeling Beloning
Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels (zie
www.goededoelennederland.nl). Per 1 januari 2018 is de Regeling beloning directeuren van goede doelen
organisaties aangepas op advies van de Adviescommissie Beloningsregeling Directeuren. De directiekosten
vielen ruimschoots binnen de oude regeling en vallen ook ruimschoots binnen de nieuwe regeling. Het CBF
heeft onze berekening getoetst en akkoord bevonden. In 2018 is De adviesregeling geeft aan de hand van
zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Voor de berekening van deze weging is de richtlijn
van Goede Doelen Nederland per 1 januari 2012 toegepast. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van
350 punten voor de directeur met een maximaal jaarinkomen in € 91,871. Het voor de toetsing aan deze
maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur dat relevant is voor de toetsing aan deze maxima,
bedroeg in 2018 voor M. Timmer (1 fte/12 mnd.) € 78.628. Deze beloning bleef dus binnen de maxima. De
bezoldiging van de directeur is opgebouwd uit de bruto salariskosten inclusief vakantiegeld,
eindejaarsuitkering, sociale lasten, onkostenvergoedingen en pensioenlasten. Tevens is er een auto van de
zaak ter beschikking gesteld, met een bijtellingpercentage van 4%.
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Model toelichting bestedingen

Bestemming Beheer en Werkelijk Begroot Werkelijk

baten administr. 2018 2018 2017

Lasten Afrika Azië Voor-

lichting
Bijlage I

a. Projectbijdragen                         1) 147.676    262.900   -                -               -              410.576       394.500       242.055       

b. Overige projectkosten                2) 7.617       92.489     -                -               -              100.106       35.000         11.152         

c. Aankopen en wervingen             3) 4.620       10.000     -                -               -              14.620         9.500           90.790         

d. Uitbesteed werk                         4) -               958          -                -               -              958             15.000         10.957         

e. Communicatiekosten                  5) -               -               234.583    108.144    -              342.727       376.200       275.556       

Subtotaal 159.913    366.347   234.583    108.144    -              868.987       830.200       630.510       

Personeelskosten 58.044     162.189   60.935      45.246      63.917     390.331       383.500       395.813       

Huisvestingskosten 2.210       6.175       2.320        1.723        2.434       14.861         14.500         13.460         

Bestuur- en algemene kosten 11.169     31.208     11.725      8.706        12.299     75.106         83.700         84.046         

Afschrijving 7.259       20.283     7.621        5.658        7.994       48.815         61.000         52.456         

Totaal kosten eigen organisatie 78.682     219.854   82.601      61.333      86.643     529.113       542.700       545.775       

Af: mutatie toezegging -               -               -                -               -              -                  -                  -51.348        

TOTAAL 238.595    586.202   317.183    169.478    86.643     1.398.101    1.372.900    1.124.937    

Referenties Staat B en L 9 9 9 10 11 Totaal

1) Financiële steun
2) Overige projectkosten
3) Apparatuur
4) Trainingen en onderzoek
5) Voorlichting en Fondsenwerving

15 Overige gegevens

15.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2018 is door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering van 6 maart 2019.
Op het kantoor van 3xM is één getekend exemplaar aanwezig.

15.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke invloed hebben op de jaarrekening 2018.

Doelstelling Werving
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Kosten per project 2018

Financiële Apparatuur Training/ Reis- en Diversen Subtotaal Tel.+bank Subtotaal Begroting Uitvoerings Kosten Kosten
steun nazorgconsul- verblijfkst. excl.tel.kst. kosten incl. tel.kst. 2018 kosten 2018 2017

tatie
Projecten Afrika
West-Afrika 147.676         4.620             -                    5.257             2.145             159.698         215               159.913         154.000        78.682           238.595         262.633         

Projecten Azie
Pakistan 39.996           -                    -                    1.237             1.212             42.445           131               42.576           44.000          47.811           90.387           10.552           
Centraal-Azië 22.000           -                    958               1.147             162               24.267           122               24.389           32.500          34.845           59.234           165.498         
Bangladesh 127.500         -                    -                    4.936             145               132.581         134               132.715         132.500        53.328           186.043         167.126         
Afghanistan 67.500           10.000           -                    19                 -                    77.519           -                    77.519           73.000          35.228           112.747         15.596           
Japan 5.904             -                    -                    -                    1.115             7.019             -                    7.019             8.000            29.063           36.082           32.421           
Indonesië -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   -                    -                    -49.994         
Onderzoek nieuwe landen -                    -                    -                    -                    11.376           11.376           -                    11.376           10.000          19.580           30.956           -                    
Discipelschap -                    -                    -                    -                    70.753           70.753           -                    70.753           -                   -                    70.753           -                    
Totaal projecten Azie 262.900        10.000          958               7.339            84.763          365.960        387               366.347        300.000        219.855        586.202        341.198        

Totaal 410.576         14.620           958               12.596           86.908           525.658         602               526.260         454.000         298.537         824.797         603.831         

Toelichting:

BIJLAGE  I  

In 2018 is een bedrag van € 25.000 ontvangen van Utrecht Mission/DVN voor het financieren van de productie en uitzending van televisieprogramma's in West-Afrika. Dit ontvangen
bedrag is gerubiceerd onder baten van kerkelijke organisaties. De besteding van deze donatie is opgenomen onder de post 'financiële steun' voor West-Afrika.
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ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 

Postbus 2510 

3800 GB  AMERSFOORT 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) te Amersfoort gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) per 31 december 2018 en van het 

resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 

organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018 (met een balanstotaal van € 1.231.484);

2. de staat van baten en lasten over 2018 (met een resultaat van € 77.965 tekort); en

3. 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 Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 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: 

 het bestuursverslag (hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 7); 

 de bijlagen; 

 colofon; 

 de overige gegevens. 
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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 en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. 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 in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

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 RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 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 activiteiten 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 activiteiten 

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 fouten 

of fraude 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. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

Was getekend te Amersfoort, 6 maart 2019. 

WITh accountants B.V. 

Drs. J. Snoei RA 

Bijlage. 



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 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 controle-informatie 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 activiteiten 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; 

 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. 


