STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS
te
Arnhem
Rapport inzake de jaarrekening 2017

Inhoudsopgave

Blz.
RAPPORT
Opdracht
Algemene gegevens

2
3

JAARREKENING
Grondslagen voor de financiële verslaggeving

4

Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 2017
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

5
6
7
8

OVERIGE GEGEVENS

9

Deze jaarrekening is opgesteld door Heitink Advies , Baron van Brakelllaan 4, 6865 BZ Doorwerth

- 1 -

Heitink Advies

T: 026-4427675

Baron van Brakelllaan 4

M: saeheitink@gmail.com

6865 BZ Doorwerth

Beconnummer: 561137

Aan het bestuur van
Stichting Spiritueel Innovatie Fonds
Jezuïetenstraat 26
6823 PH Arnhem

Doorwerth, 26 juni 2018

Opdracht
Aan de hand van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens heb ik de in dit rapport
opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Spiritueel Innovatie Fonds te Arnhem samengesteld,
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals opgenomen in Titel 9 BW 2.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in uit het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Tot het geven van nadere toelichting ben ik graag bereid.

Hoogachtend,
HEITINK ADVIES

mw. mr. S.A.E. Heitink
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Stichting Spiritueel Innovatie Fonds te Arnhem

Algemene gegevens

Oprichting
De Stichting Spiritueel Innovatie Fonds is opgericht op 29 februari 2012.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 54794803.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het, zonder winstoogmerk, versnellen en helpen realiseren van
nieuwe maatschappelijke initiatieven vanuit spirituele waarden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
− de heer W. Ong, voorzitter
− de heer G.T.R. Oei, penningmeester.

Personeel
De stichting heeft in 2017 geen personeel in dienst gehad.

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van
de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole
verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS TE ARNHEM

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RL640 “organisaties zonder winststreven”,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op
de historische kosten en kostprijzen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het vorig jaar.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten, en anderzijds de kosten en
andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS TE ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
in euro’s

ACTIVA
31-12-2017

31-12-2016

7.037
========

10.788
========

------------7.037
========

-------------10.788
========

6.861
========

10.608
========

176
========

180
========

------------7.037
========

------------10.788
========

Vlottende activa

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal
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STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS TE ARNHEM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
in euro's

Baten
Donaties
Rentebaten
Totaal baten

Lasten
Algemene kosten
Totaal lasten

Exploitatieresultaat
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2017

2016

580
4
------------584
========

6.609
3
------------6.612
========

331
------------331
========

280
------------280
========

------------253
========

------------6.332
========

Stichting Spiritueel Innovatie Fonds te Arnhem

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
in euro's

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Triodos Bank betaalrekening
Triodos Bank spaarrekening

31-12-2017

31-12-2016

2.749
4.288
-------------7.037
========

6.504
4.284
------------10.788
========

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand per 1 januari 2017
Onttrekking

10.608
-4.000
-------------6.608
253
-------------6.861
========

Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december 2017

De onttrekking betreft donaties, gedaan in het kader van de doelstelling van de stichting.

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Kosten bank
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31-12-2017

31-12-2016

150
26
-------------176
========

155
25
-------------180
========

Stichting Spiritueel Innovatie Fonds te Arnhem

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
in euro's

2017

2016

580
0
------------580
========

1.243
5.366
------------6.609
========

4
========

3
========

158
127
46
-------------331
========

157
123
0
-------------280
========

Baten
Donaties
Donaties particulieren
Donaties bedrijven

Rentebaten
Rente spaarrekening

Lasten
Algemene kosten
Accountantskosten
Bankkosten
Overige
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Stichting Spiritueel Innovatie Fonds te Arnhem

OVERIGE GEGEVENS

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING
De penningmeester stelt voor het resultaat over 2017 ad € 253 toe te voegen aan de algemene
reserve. Vooruitlopend op de vaststelling van het bestuur is dit voorstel reeds verwerkt.

VASTSTELLING BESTUUR
Vastgesteld te Arnhem op … juni 2018
Het bestuur:
− W. Ong
− G.T.R. Oei
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