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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2014

Voonltroord

Voor u ligt de jaarrekening 2014 van de Stichting Opvangcentra de Elandsstraat, gevestigd Elandsstraat 84
te Amsterdam, hierna te noemen 'de Stichting'.

De Stichting is opgerichtop 22 december 2004. De missie van de stichting wordt als volgt in de statuten
venrvoord: het verlenen van hulp aan mensen in nood en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te venivezenlijken door het stichten, verwerven en in stand houden
van opvangcentra en aangepaste huisvesting.

Voor een inhoudelijk overzicht over 2014 verwijzen wij naar het jaarverslag.

ln mei 2015 heeft de gemeente Amsterdam laten weten dat de subsidie vanaf 2016 zal komen te vervallen
en dat er zal worden overgegaan tot inkoop van de zorg. Dit zal via een inkoopprocedure gaan lopen. De
gemeente heeft aangegeven dat de Stichting zal worden uitgenodigd voor deze inkoopprocedure wat
inhoudt dat de Stichting ook voor 2016 door de gemeente zal worden gezien als een instelling die zorg kan
gaan verlenen en in aanmerking kan komen voor een vergoeding van de gemeente. Dit alles in verband
met de herinrichting van de zorgverlening door de gemeente aan de doelgroep van de Stichting.
Vooralsnog ziet het bestuur geen aanleiding om de jaarrekening niet langer op te stellen op basis van het
continujïeitsbeginsel gezien de correspondentie en gesprekken die er op dit moment met de gemeente
Amsterdam lopen ten aanzien van de rol van de Stichting vanaf 1 januari 2016 in de keten van
zorgverlening en de daarbij behorende financiering.

Amsterdam, 10 juli 2015

Het Bestuur

Samenstelling bestuur

S. Koetsier

A. van Andel

H. Keijzer

Voorzitter

Secretetris

Penningmeester
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2014

BALANS 31 December 2014 3í December 20í3

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 16.537 17.862

Vlottende activa

Overlooende activa en overiqe vorderinqen 39.508 61.482

Liquide middelen 212.524 184.023

Totaalactiva 268.569 263.367

PASSIVA
€

Eiqen vermoqen

Onderhouds- en investerinosreserve 129.391 121.478
Eqalisatiereserve 11.825 37.096

Lanolooende schulden
Vooruitontvanoen subsidies 0 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 127.353 104.793

Totaal passiva 268.569 263.367
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2014

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 2013

BATEN
Giften en biidraoen 0 500
Subsid ie oemeente Amsterdam 878.000 878.000
Rente 1.431 1.601

Totaal baten 879.431 880.10í

LASTEN

Personeelskosten 753.404 745.353
Huisvestingkosten 63.169 62.947
Kosten opvano 28.990 27.211
Orqanisatiekosten 39.150 17.649
Bestuurskosten 2.000 2.000
Afschrijvingskosten 10.076 10.975

Totaal lasten 896.789 866.í35

Resultaat (í7.358) í3.966

Venrerkinq resultaat
Dotatie onderhouds- en investerinqsreserve 30.000 30.000
Onttrekkinq onderhouds- en investeri nqsreserve Q2.087) 0
Dotatie/(onttrekki nq ) egalisatiereserve Q5.271\ (16.034)
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2014

Algemene toelichting

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Co nt i n ui te it sg ro n d sl ag
ln mei 2015 heeft de gemeente Amsterdam laten weten dat de subsidie vanaf 2016 zal komen te vervallen
en dat er zal worden overgegaan tot inkoop van de zorg. Dit zalvia een inkoopprocedure gaan lopen. De
gemeente heeft aangegeven dat de Stichting zal worden uitgenodigd voor deze inkoopprocedure wat
inhoudt dat de Stichting ook voor 2016 door de gemeente zal worden gezien als een instelling die zorg kan
gaan verlenen en in aanmerking kan komen voor een vergoeding van de gemeente. Dit alles in verband
met de herinrichting van de zorgverlening door de gemeente aan de doelgroep van de Stichting.
Vooralsnog ziet het bestuur geen aanleiding om de jaarrekening niet langer op te stellen op basis van het
continuiïeitsbeginsel gezien de correspondentie en gesprekken die er op dit moment met de gemeente
Amsterdam lopen ten aanzien van de rol van de Stichting vanaf 1 januari 2016 in de keten van
zorgverlening en de daarbij behorende financiering.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa omvat inventaris, verbouwingen, installaties en automatiseringsapparatuur. De
materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische
levensduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond-
en hulpstoffen en kosten die rechfstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

De materiële vaste activa worden afgeschreven in 5 jaar.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid

Resultaat
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra ztl voorzienbaar zijn.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden
venvacht in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan
bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) venverkt in de staat van baten en lasten.

Subsrdles
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is
dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

!nvesteringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een aantaljaren waarin
de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren. lnvesteringssubsidies worden gezien als bijdrage
in de financiering van het object waarvoor de subsidie is verkregen. lnvesteri worden als
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i§fi ohting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaanekening 2014

vooruitonfuangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. Uit de op de balans gepassiveerde
investeringssubsidie valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van het resultaat vrij.
Dit gedeelte is systematisch berekend met inachtneming van de wijze waarop de besteding waarvoor de
subsidie is verleend zelf in de jaanekening is verwerkt.

Giften en bijdragen
Giften en bijdragen worden verantwoord in het jaar waarop de gift en/of bijdrage betrekking heeft.

LasÍen
Dé lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

::,:t-;lr,'"
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2014

Toelichting bij de Balans

Verbouwingen lnstallaties lnventaris Automatiserings
-apparatuur

1januari2014
Verkrijgings- of
vervaard i g i n gs prijze n
Cumulatieve waarde-
verminderingen en
afschrijvingen

Boekwaarde

Mutaties 20í4
lnvesteringen
Afschrijvingen

EUR

20.558

(20.558)

EUR

29.501

(28.e60)

EUR

66.304

(55.310)

EUR

26.423

(2o.oe6)

EUR

142.786

(124.e24)

541 10.994 6.327 17.862

2.139
(1.276\

4.197
(6.484)

2.415
(2.316)

8.751
(10.076)

(2.2871 (í.325)

3í december2014
Verkrijgings- of
vervaard igingsprijzen
Cumulatieve waarde-
verminderingen en
afschrijvingen

Boekwaarde

Afschrijvings-
percentages

20.558

(20.558)
g

31.640

(30.236)

70.501

(61.7e4)

28.838

(22.412)

151.537

(í 35.000)

1-404 8.707 6.426 í6_537

20%

Overlopende activa en overige vorderingen
Nog te ontvangen subsidie
Voorschotten en overige vorderingen

Totaal

Liquide middelen
Kas
ING

Totaal

2Oo/o fro/o 200À

2014

0
39.508

39.508

12
212.512

212.524

2013

43.900
17.582

61.482

10
184.013

184.023
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2014

Eigen vermogen

2014 2013
Egalisatiereserue
Saldo per 31 december 2013 resp. 31 december 2012 37.096 53.130
Onttrekking resp. dotatie (25.271) (16.034)
Totaal per 31 december 20í4 resp. 3í december 2013 11.825 37.096

Evenals in voorgaande jaren heeft het bestuur van de Stichting besloten om van het resultaat EUR 10.000
te doteren aan de onderhouds- en investeringsreserve ten behoeve van het onderhoud en de vervanging
van de inventaris van het opvangcentrum Elandsstraat 84 te Amsterdam. Gedurende 2014is EUR 4.960
(2013: EUR 0) onttrokken aan de onderhouds- en investeringsreserve in verband met het onderhoud en de
vervanging van de inventaris van het pand in de Elandsstraat.

Met ingang van het boekjaar 2010 is tevens jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de onderhouds- en
investeringsreserve ten behoeve van de renovatie en herontwikkeling van de eerste en tweede verdieping
van het pand aan de Elandsstraat 84 voor de doelstelling van de stichting. ln 2014 is hiervoor een bedrag

.gedoteerd van EUR 20.000 (2013: EUR 20.000).

Gedurende 2014 is EUR 1 7.127 12OlS: EUR 0) onttrokken aan de onderhouds- en investeringsreserve in

verband met onderhoudswerkzaamheden aan het pand in de Elandsstraat. De EUR 17.127 betreft een
bijdrage die de Stichting heeft betaald aan de Stichting ter Verbreiding der Waarheid voor kosten gemaakt
voor de verbouwing en inrichtingskosten van nieuwe kantoor- en vergaderruimte op de eerste verdieping
van het pand aan de Elandsstraat 84.

O nderhouds- en i nvesteri ngrsreserye
Totaal

Overlopende passiva en overige schulden

Af te dragen pensioenpremie
Vakantiegeld en -dagen
Loonheffingen
Overig

Totaal

í29.39í

2014

17.173
49.966
41.861
18.353

127.353

121.478

2013

9.367
44.700
44.718
6.008

104.793
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2014

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten

Personeelskosten
Bruto loon
Sociale lasten
Pensioenen
Ziektekostenverzekeri n g
Overige kosten

Totaa!

Huisvestingskosten
Huur Elandsstraat (incl. servicekosten)
Keukenspullen
Klein onderhoud installaties
Klein onderhoud gebouwen
Klein inventaris
Schoonmaakkosten
Totaal

Kosten opvang
Levensmiddelen -
Overige kosten

Totaal

Organisatiekosten
Telecommunicatie
Kantoorkosten
Automatiseri ngskosten
Accountantskosten
Diversen

Totaal

Het pand aan de Elandsstraat woadt gehuurd van de Stichting ter Verbreiding der Waarheid. De Stichting
ter Verbreiding der Waarheid heeft de Stichting Opvangcentra Elandsstraat opgericht en benoemt de
bestuursleden van de Stichting

2014

548.834
86.680
61.649
15.232
41.009

753.404

46.196
1.096
1.629

913
1.748

11.587
63.í69

18.158
10.832

28.990

2.872
1.894
7.668
6.000

20.716

39.í50

2013

552.443
83.í9í
51.871
17.255
40.593

745.353

45.547
533

2.817
315

2.148
11.587
62.947

17.743
9.468

27.211

2.938
1.553
4.741
5.200
3.217

17.649

ln de diverse kosten zit een bedrag van EUR 17.127 met betrekking tot een bijdrage die de Stichting heeft
betaald aan de Stichting ter Verbreiding der Waarheid voor kosten gemaakt voor de verbouwing en
inrichtingskosten van nieuwe kantoor- en vergaderruimte op de eerste verdieping van het pand aan de

NBc AV6IT SERVICES B.V.
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GÍften
Diversen

Subsidie gemeente Amsterdam
Per"iodieke subsidie

rÈ
,u-

i

2014

0

878.000

2013

500

878.000
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SÍaaÍ van Baten en Lasten - analyse 2014 t.o.v. begroting

BATEN

Giften (1)
Su bsidie gemeente Amsterdam
Rente (1)

Totaal baten

LASTEN

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Veaorgingskosten
Organisatiekosten
Bestuurskosten (1)
Afschrijvingen

Totaal lasten

| "'r\
I

i

i

i

r fir'[r'

2014

0
878.000

1.431

880.í0í

753.404
63.169
28.990
39.150

2.000
10.076

896.789

Begroting

0
878.000

0

878.000

741.O51
71.249
22.600
32.100

0
11.000

878.000

.l

rl

'ti
,!

Verkla ring bela ng rijkste verschi I len t. o. v. beg roting.

1) Giften, renteopbrengsten en bestuurskosten zijn niet meegenomen in begroting.

1131 Dt

en Advlseurs
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Opvangcentra de Elandsstraat

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2OL4 van Stichting Opvangcentra de
Elandsstraat te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2074 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Vera ntwoordelij kheid va n het bestuu r
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 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.

Vera ntwoordelij kheid ru ru r" accou nta nt
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 verelst 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.

JULIANAWEE I9E]A
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaa rreken i ng
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting Opvangcentra de Elandsstraat per 31 december 2014 en van het
resultaat over 2014 in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Verklaring betreffende overige bii of krachtens de wet gestelde eisen

Op grond van de verplichting ingevolge het controleprotocol voor de verantwoording en de

controle van periodieke subsidies die zijn verleend via de Dienst Zorg en Samenleven te
Amsterdam verklaren wij dat de subsidie is besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de

subsidie is verleend. De activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven. De algemene

subsidievoorwaarden en die uit de verleningsbeschikking zijn nageleefd en in de jaarrekening

2074 is een afdoende vergelijking tussen de exploitatierekening en de begroting opgenomen.

Overige aspecten

De jaarrekening en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor een specifieke
gebruikersgroep te weten het bestuur van Stichting Opvangcentra de Elandsstraat te Amsterdam
en de subsidieverstrekker Gemeente Amsterdam via de Dienst Zorg en Samenleven te
Amsterdam.

Volendam, 10 juli 2015

NBC Audit Services B.V.

namens deze,

D.T.M. Schilder RA


