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BALAI\IS PER 31 DECBMBER 2012
(in EIJR)

ACTIVA

Materiële vaste activa
-Bedrij fsmiddelen bestemd voor de bedrij fsvoering
-Direct in gebruik voor de doelstelling

F inanciële vaste activa
-Landbouwgronden

Beleggingen

Liquide middelen

PASSIVA

Eigen Vermogen
-Stamkapitaal

-Vermogensfonds

-Koersegalisatiereserve

-Bestemmingsfondsen
Werkfondsen
Endowmentfondsen
Ionafondsen

Schulden

-Op lange termijn
-Op korte termijn

4

4.200.000

r0.2r4.559

r.845.436

v_yy

5.889.244

3.376.088

r.042.840

3l december 2012 31 december 20l l

4

3.600.000

9.525.874

1.465.310ïa':

s.r70.459

2.8r2.754

788.340

4.927.865

947.585
76.377

t.023.962
16.259.999

4.602.232

880.213
337.r90

1.217 .403
14.591.188
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STAAT VAI\ BATEN EN LASTEN
(in EIIR)

Baten

-Donaties, giften en schenkingen
-Nalatenschappen

Resultaat beleggingen
- Bank- en girosaldi
- Rente- en dividenden effecten
-Koersresultaten
- Kosten vennogensbeheer

Lasten
-Secretariaatskosten

Beschikbaar

Overige baten en lasten

Totaal baten

Werkelijk 2012

1.916.313
0

1.916.313

23.836
101.359

1.089.943
-44.066

t.r7r.072

320.124
-320.r24

2.767.261

0

TY

60.000
1s0.000
150.000
-40.000

320.000

34.t40
133.678

-1.086.253
-63.39s

320.000

32r.983

-981.830
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STAAT VAItt BATEN EN LASTEN (vervols)

Werkelijk 2012

Lasten

Besteed aan doelstelling
Versfrekte subsidies:
- Uit fondsen 608.168
- Uit endowmentfondsen 0
- Uit Ionafondsen 295.042
Totaal besteed

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal
- Uit nalatenschappen aan stamkapitaal 0
- Uit schenkingen aan stamkapitaal 718.785
Bestemd voor Vermogensfonds 563.333
Bestemd voor Koersegalisatiereserve 254.500

Begroot 2012 Werkelijk 2011

903.2r0

1.s36.618

-306.76r

633.289
90s

,y:
::::9

823.35r
216.638
520.308

s00.000

32.805
19.866

s31.989
-1.086.253

0

567.684
-r.560.297

-500.000

900.000
0

100.000
150.000
2s0.000

| .560.297

-501.593

-992.613

458.909
7.936

532.936

-765.244

Bestemd voor fondsen
- Uit jaarinkomen aan fondsen
- Uitbetaald uit fondsen

B estemming door schenker aange geven
- Uit schenking aan werkfondsen
- Uit schenking aan Ionafondsen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
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ALGEMEEN

l.l. Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het bevorderen van geesteliike, oulturele en maatschappelijke ontwikkeling in de
ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van algemeên nut, in het bijzonder op hJt gebi"d u*,

- Antroposofie en haar werkgebieden, waaronder pedagogie, gezondheidszorg gehandicaptenzorg,
landbouw, natuurwetenschappen, euritrnie en het actief waarnemen van kunstj

- De religieuze dimensie van het leven;
- Architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur, landbouwarchitectuur,

muzische en beeldende kunsten.

1.2. Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
onder numrner S 41198971.

1.3. ANBI
De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

1.4. Financiêle sdministratie
De financiële administatie is in 2012 uitgevoerd door Sonja Bónisch (medewerkster Iona Stichting).

1.5. Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste sctiva bestemd voor de bedrijfsvoering
Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs
rekening houdend met een afschrijving op basis van de economische waarde dan wel op actuele waarde.

Materiêle veste activa direct in gebruik voor doelstelling
Materiële vaste activa aangewend in het kader van de doelstelling worden gewaardeerd tegen € 1 als deze ziin
verkegen uit nalatenschappen of schenkingen.

Aangekochte materiële vaste activa in het kader van de doelstelling worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
rekening houdend met een afschrijving op basis van de economische waarde.

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa in de vorm van leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdende
met een voorziening wegens oninbaarheid.
Minderheidsdeelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingspriis, rekening houdend met een voorziening
voor lagere waarde,

Beleggingen
De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Vorderingen, liquide middelen, en overlopende activa en passiva
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale
waarde; waardering geschiedt met inachtnerning c.q.onder afoek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
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Schulden
Alle schulden die per balansdatum aanwezig zijn worden opgenomen.

Eigen Yemogen
Het eigen vermogen van de Stichting is het overblijvend belang van de activa van de Stichting na aftek van al het
weemd vermogen, waarbii een onderscheid wordt gemaakt in het stamkapitaal, vÍij besteedbaar vermogen en
bestemmingsfondsen.

Voozieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de geschatte waarde van de verplichtingen op balansdatum.

Bat€n en lasten
OnWangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking
hebben volgens een bestendige gedragsliin.
Subsidieverplichtingen worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot to€kenning
schriftelijk aan de subsidieaanvragen is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.

Bezoldiging bestuurden
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

1.6. Accountantsverklering
De administratie van de stichting over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, alsmede de daaraan
ontleende financiële rapportage, zijn gecontroleerd door Schagen Lensen & van Krieken Accountants te Rotterdam.

De op deze controle barek{<ing hebbende confoleverklaring is aan dit rapport toegevoegd.

1.7. Directie
De directie van de Stichting werd in 2012 gevoerd door de heer J.I.M. Anderson.

1.8. Bestuur
Ere-leden van het bestuur: Mewouw M.J. van Beuningen-Chabot en de heer H.R. van Aalderen.

Het bestuur wordt gevonnd door:
Mr. M.W. ter Horst
Drs. M. Trouw
Mevrouw Ir. C.M.E. van Lookeren Campagne
Drs. J.H. Huisman
Mevrouw Drs. I.M.E. Chavannes-Fortuyn
Ir. M.S. Roest Crollius
Mevr. S.A. Steenhuisen
Drs. M.L.J. de Jong
Mevr. D.A.V. Van Brederode
Mevr. Mr. J.G.J.M. de Zwaan
Drs. D. Kerkhoven
Prof. Mr. J.G. Sijmons

Voorzitter
Vice-voorzítter
Secretaris
Penningmeester
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TOELICIITING OP DE ONDERSCIIEIDEN POSTEN VAI\ DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN
ENLASTEN

TOELICHTING OP DE BALANS
( in EUR)

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa bestemd yoor de bedrijfsvoering
Pand Herengracht
Aanschafivaarde
Cumulatieve aanpassingen sedert 1969
Boekwaarde l januari
Aanpassing actuele waarde boekjaar
Boekwaarde 31 december

2012

49.916
-49.915

I
0

I

2011

49.9t6
-49.9r5

I
0
I

8.5 l8
-7.725

Het pand Herengracht 27 6 te 1016 BX Amsterdam is aangeschaft op 30-12-1969 voor een bedrag van € 49.915,82.
Het pand is in gebruik als kantoor voor het secÍ€tariaat van de stichting; een deel wordt verhuurd.
Het pand wordt gewaardeerd op € l,-. De WOZ waarde is: € 886.000.

Inventaris
Aanschafuaarde
Cumulatieve afschrij vingen
Boekwaarde I januari
Investeringen boekj aar
Afschrij vingen boekj aar
Boekwaarde 31 december

De inventaris wordt gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs rekening houdend met een afschrijving op basis van
de economische waarde.

Direct in gebruik voor de doelstelling
Pand V/ageningen, Muziekinstrumenten en bibliotheek
Aanschafuaarde
Cumulatieve afschrij vingen
Boekwaarde l januari
Afschrij vingen boekj aar
Boekwaarde 31 december

Het pand Wageningen, de muziekinstrumenten en de bibliotheek worden uitgeleend/ter beschikking gesteld aan
geïntertsseerde derden (in het kader van de doelstelling van de Stichting).
Deze activa zijn voomamelijk afkomstig uit schenkingen en nalatenschappen en worden gewaardeerd op € l

De WOZ waarde van het pand Wageningen is: € 773.000.

tclctiror.r **3 120 - 62J 335.3 frt. r'*-j120 - (r2, +[j5(r c-nrrril: ior-trtgionu.nl u'ebsite: s'un-ior-ur.nl lrostbarrk: 163i]900



Financiële vaste activa
Deelnemingen
Aanschafurijs
Afivaardering
Boekwaarde

Nominale waarde
Voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde

Landbouwgronden
Landbouwgronden
Lening o/g

iona stichting berengracbt zzo-t016 BX amsterdam

20t2

De Stichting heeft een minderheidsbelang in een Nederlandse vennootschap welke werkzaam is op het gebied van
'eerliik hoÉ". De Stichting bezit l,4Yo vanhet undelenkapitaal

Leningen en voorschotten verstek in let kder van de doelstelling

0

6.000.000
-1.800.000

3:eg

20tl

6.000.000
-2.400.000
3.600.000

9.525.874

Aan diverse instellingen zijn leningen versfiekt. Gezien het risico en de aard is voor het grootste deel van het
bedrag van de leningen een voorziening getroffen. Op één lening is een hypothecaire zekerheid verkregen

Over de lening wordt jaarlijks a% rente berekend, welke ten laste komt van het vennogensfonds.

Beleggingen
Courante ter beurze genoteerde effecten r0.2r4.559

Liquide middelen
Bankrekeningen, gelden onderweg en kas
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Eigen Yermogen

Stamkapitaal
Beginsaldo
Toevoeging uit nalatenschappen
Toevoeging uit schenkingen
Saldo baten en lasten

Vermogensfonds
Beginsaldo
Toevoeging uit schenking

Ko e r s e gal i s at i e r e s e rtt e

Beginsaldo
Toevoeging boekjaar
Eindsaldo

Bestemmingsreserttes
Fondsen
Beginsaldo
Uitbetaald
Mutatie fondsen onderling
Toevoeging uit schenkingen
Toevoeging uit Iona fonds

Endowmentfondsen
Beginsaldo
Uitbetaald
Mutatie fondsen onderling

iona stichting berengracbt 276-1016 BX amsterdam

2012

5.r70.459
0

718.78s
0

'yy_
2.8r2.7s4

s63.334
3.376.088

788.340
254.500

T13'*

2.846.261
-608.168

r.713.146
63r.490

53.914
4.636.643

3.054.045
-823.35r

80.000
458.909

76.658

20rr

5.902.897
12.940
r9.866

-765.244

':Y
2.280.765

s31.989

'yy
r.87r.137

-r.0nn1_
788.340

2.846.261

t.7 12.318
0

-1.7t2.3r8

Ionafondsen
(fondsen t.b.v. Iona-schenkingen door het bestuur bepaald)
Beginsaldo
Uitbetaald
Dotatie werkfondsen
Mutaties fondsen onderling
Toevoeging uit schenkingen
Toevoeging uit jaarinkomen

43.6s3
-295.042

-15.723
-828
905

558.257

6s.000
-520.309
-76.658

0
7.936

567.684

r.7 t2.3r8
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Schulden
Op lange termijn
Rentelening
kningen o/g

Op karte termijn
Personeelslasten
Administratie- en accountantslasten
Subs idieverplichtingen
Diversen

iona stichting berengracbt 276-1016 BX amsïerdam

874.980
72.605yy
9.403

r0.000
s4.850
2.r24

ry

807.608
72.60s

sg
9.841

r0.000
216.226
r0r.r23y
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in EUR)

werkelijk 2012 Begroot 2012

Baten uit eigen fondsenweruing
Donaties, gtrten en schenkingen
Schenkingen t.b.v. het stamkapitaal 718.785
Schenkingen t.b.v. jaarinkomen 0
Schenkingen t.b.v. fondsen 1.197.528

Nalatenschappen
Nalatenschappen t.b.v. stamkapitaal
Nalatenschappen t.b.v. fondsen

werkelijk 201I

19.866
20.000

998.834
t 
!r8.r0g

32.805
0

32.80s

34.r40
r33.678

-1.086.253
-63.395

-981.830

23.83s
101.359

1.089.943
-44.066

t.t7r.07r

320.r24

900.000

0

Resultaat beleggingen
Bank- en girosaldi
Rente- en dividenden effecten
Koersresultaten
Kosten vennogensbeheer

Lasten
Secretariaatslasten
Salarissen/sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Reis/verblijfskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige algemene kosten

2r0.r4l
t.946

734
2.464

t7.995
60.241
26.603

60.000
r50.000
150.000
-40.000

205.000
1.500
3.000
1.500

19.000
55.000
35.000

209.523
t.844

784
3.408

22.024
s0.083
34.3r7

320.000
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Aan het bestuur van de

Iona stichting
Herengracht2T6
1016 BX AMSTERDAM

Ref: 10144/939(B)-cS

Rotterdam, 7 februari 2013

Behandeld door: G. Schagen AA

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaanekening 2012 van de Iona Stichting te Amsterdam
gecontroleerd. Dezejaarreketting bestaat uit de balans per 3l december 2012 ende staat van
baten en lasten over 2012 met de toelichting, wÍurin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor f,rnanciële verslaggeving en andere toelichtingen

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarekening die het
vennogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland
geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afivijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Orr,e verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben orz;e controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen Íuul 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 afivijkingen van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrtjging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
aftrankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het



Schagen Lensen &

Van Krieken Accountants

inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afi^/ijking 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.
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 j aarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
verÍnogen van de Iona Stichting per 3l december 2012 envan het saldo van baten en lasten over
2012 in overeenstemming met de in Nederland geldende grondslagen voor de financiële
verslaggeving.

Schagen Lensen & Van Krieken Accountants

G. Schagen

Accountant-Administratieconsulent

Rotterdam. 7 februari 2013


