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BALANS I'ER 31 DECEMBER 2010
(in FUR)

31 december 2009

31 december 2010

ACTIVA
Materiele vaste acti va
-Bedrij fsm iddelen bestemd voor de bedrij fsvoering
-Direct in gebruik voor de doelstelling

Financiele vaste activa

60.739

60.739

-Leningen en voorschotten verstrekt in het
kader van de doelstelling
-Toekomstig bezit landbouwgronden

2.400, 000

3.000.000
3.060.739

2.460. 739

12.095.334

9.617.744

5.874

2, 370

1.135.870
16,297, 821

3, 284. 103
15.364.960

Eigen Vermogen
-Stamkapitaal

5.902. 897

5.900.341

-Vermogens fonds

2.280. 765

1.790. 137

-Koers egalisatiereserve

1.871.137

1.447. 620

Beleggi ngen
Vordering'

n

Litluide nu'ddelen

PASSIVA

-Bestemmingsfondsen
Werkfondsen
Endowmentfond sen
lonafondsen

2.916.720
2. 370.333
55.000

3.054.045
2. 008.956
65.000

5, 342. 053

5. 128.001
Voorzieningen

Schulden

791.840
323. 181

-Op lange termijn
-Op korte termijn

682.468
202. 341
884. 809
15.364.960

1.115.021
16.297. 821
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in EUR)

Werkeli'k 2010

Be ~root 2010

1, 602.355

900.000

120. 153

0

Werkeli'k 2009

Baten
-Donaties, giften en schenkingen
-Nalatenschappen

1

Aesultaat beleggingen
- Bank- en girosaldi
- Rente- en dividenden effecten
- Koersresultaten
- Kosten vermogensbeheer
- Rente lening u/g

60.000
200. 000
130.000
-60.000

Beschikbaar

47. 035
184, 595
1.983.866
-52.291
7.219

0

330.000

1.438.300

2. 1 70.4241

325. 186

330,000

294.230

1.387.908

900.000

. 722. 508

52. 140
1 11.361
1.33 8. 1 1 4
-63. 190
-125

Lasten
-Secretariaatskosten

1.219.769
1 68. 1 39

-294.230

-330.000

-325. 1 86

2.866.578

900.000

3.233.146

2.866.578

900.000

3.233.1 46

Overige baten en lasten

Totaal baten
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN vervol
Werkel i'k 2010

Be root 2010

Werkeli'k 2009

Lasten

Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies:
- Uit werkfondsen

612.681
265.387
565.205

Uit endowmentfondsen
- Uit lonafondsen
1 otaal besteed
—

-1.000, 000
-1.000.000

1.443.273

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal
- Uit nalatenschappen aan stamkapitaal
— Uit schenkingen
aan stamkapitaal
Bestemd voor Vermogens fonds
Bestemd voor Koersegalisatiereserve

712.834
238. 879
299.689

p. m.
p. m.

1.251.402

168.139
23.502
465.255
1.447. 620

129
2.430
490.628
423. 517

2. 104.516

916.704
Bestemd voor fondsen
— 1Jit jaarinkomen
aan fondsen
— Uitbetaald
uit fondsen

397.621

720, 654

-1.443.273

Bestemming door schenker aangegeven
- Uit schenking aan werkfondsen
— Uit schenking aan endowmentfondsen
— Uit schenking aan lonafondsen

-1.251.402

1.000.000
-722. 619

1.000, 000

-853.781

497.601

700.000

330.094

731.619

200. 000

400.915

2.866.578

900.000

3.233.146

0

0

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
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ALGEMEEN

Het doel van de stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling
ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:

in de

- Antroposof&e en haar werkgebieden,

waaronder pedagogie, heilpedagogie, geneeskunde,
euritmie, beeldende en muzische kunsten;
natuurwetenschappen,
— De Christengemeenschap„beweging
tot religieuze vernieuwing;
- Architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur,
landbouwarchitectuur,
muzische kunsten, beeldende kunsten en active kunstwaarneming.
landbouw,

L2.
in het Stichtingenregister

De stichting is ingeschreven
onder nummer S 198971.

en Fabrieken te Amsterdam

van de kamer van Koophandel

1.3.
De stichting is aangemerkt

als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

1.4.
De loon- en flnanciele administratie

zijn in 2010 uitgevoerd

door Sonja Bonisch (medewerkster

Iona Stichting).

L5. Waarderingsgrondslagen
Materiele vaste activa bestemd voor de bedrijfsvoering
Materiele 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.

Materiele vaste activa direct in gebruik voor doelstelling
Materiele vaste activa aangewend in het kader van de doelstelling worden gewaardeerd
verkregen uit nalatenschappen of schenkingen.
Aangekochte materiele vaste activa in het kader van de doelstelling worden gewaardeerd
rekening houdend met een afschrijving op basis van de economische waarde.

tegen 6

1

als deze zijn

tegen verkrijgingsprijs

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

Beleggingen
De beleggingen

worden gewaardeerd

tegen marktwaarde.

liquide middelen, en overlopende activa en passiva
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale
waarde; waardering geschiedt met inachtneming c.q. onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Vorderingen,
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Schulden
aanwezig zijn worden opgenomen.

Alle schulden die per balansdatum

Figen Vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting is het overblijvend belang van de activa van de Stichting na aftrek van al het
vreemd vermogen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in het stamkapitaal, vrij besteedbaar vermogen en
bestemmingsfondsen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd

tegen de geschatte waarde van de verplichtingen

op balansdatum.

Baten en lasten
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking
hebben volgens een bestendige gedragslijn.
worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning
Subsidieverplichtingen
is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.
schriftelijk aan de subsidieaanvragen

Bezoldiging bestuurders
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

1.6.
De administratie van de stichting over de periode I januari 2010 tot en met 31 december 2010, alsmede de daaraan
ontleende financiele rapportage, zijn gecontroleerd door Schagen Lensen k van krieken Accountants te Rotterdam.
De op deze controle betrekking hebbende controleverklaring

is aan dit rapport toegevoegd.

1.7.
De directie van de Stichting werd

in

2010 gevoerd door de heer J.I.M. Anderson.

1.S.
Ere-leden van het bestuur: Mevrouw M. J. van Beuningen-Chabot

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Mr. M. W. tcr 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
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN
TOELICHTING OP DE BALANS
( in EUR)

2010

2009

49.91 6
-49.91 5

49.91 6
-49.91 5

Materiele vaste activa
Materiele vaste activa bestemd voor de bedrjifsvoering
Pand Herengracht
Aanschafwaarde
Cumulatieve aanpassingen sedert 1969
Boekwaarde I januari
Aanpasss ing actuele waarde boekjaar
Boekwaarde 31 december

I

I

0

0

I

I

Het pand Herengracht 276 te 1016 BX Amsterdam is aangeschaft op 30-12-1969 voor een bedrag van 6 49.91 5, 82,
Het pand is in gebruik als kantoor voor het secretariaat van de stichting; een deel wordt verhuurd.
Het pand wordt gewaardeerd op 6 I, —.De WOZ waarde is: 6 952.000.
Inventaris
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
13oekwaarde I januari
Investeringen boekjaar
Afschrijvingen boekjaar
Boekwaarde 31 december

De inventaris wordt gewaardeerd
de economische waarde.

8. 518
-7. 725
793
0
-793

8.518
-7, 725
793
0
-793
0

op basis van verkrijgingsprijs

0

rekening houdend met een afschrijving op basis van

Direct in gebruik voor de doelstelling
Pand Wageningen, Muziekinstrumenten
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde I januari
Afschrijvingen boekjaar
Boekwaarde 31 december

en bibliotheek

en de bibliotheek worden uitgeleend/ter beschikking gesteld aan
Het pand Wageningen, de muziekinstrumenten
van de Stichting).
doelstelling
geinteresseerde derden (in het kader van de
Deze activa zijn voornamelijk afkomstig uit schenkingen en nalatenschappen en worden gewaardeerd op 6 I .
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31-12-09

31-12-10
Financiele vaste activa
Deelnemi ngen
Aanschafprijs
Afwaardering

200.000
-200. 000

200. 000
-200. 000

Boekwaarde

in een Nederlandse vennootschap
De Stichting heeft een minderheidsbelang
"eerlijk hout". De Stichting bezit 1,4'z&& van het aandelenkapitaal

Leningen en voorschotten

welke werkzaam

is op het gebied van

verstrekt in het kader van de doelstelling

536.544
-475, 805

665.664
-604.925

Nominale waarde
Voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde

60.739

60.739

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

7oekomstig bezit landbouvvgronden
Toekomstig bezit landbouwgronden
Lening o/g

6.000.000
-3.600.000
2.400. 000

6.000.000
-3.000.000
3.000.000

Over de lening wordt jaarlijks 4'lo rente berekend, welke ten laste komt van het vermogensfonds.

Beleggingen
Courante ter beurze genoteerde effecten

9.617.744

12.095.334

Vorderingen

Af te wikkelen nalatenschappen
Dividendbelasting
Nog te onlvangen

0

0

5.694
180
5.874

2.370

en legaten

bedragen

0

2.370

Liquide middelen
Bankrekeningen,
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2010

2009

5.900.341

5.708.700
168. 139
23.502

Eigen vermogen

6 tatnka~i taal
Beginsaldo
Toevoeging uit nalatenschappen
Toevoeging uit schenkingen

126

2.430
0

0

5.902.897

5.900.341

1.790. 137
490.628
2.280. 765

1.324. 882
465.255
1.790. 137

1.447. 620
423. 517
1.871.137

0
1.447. 620
1.447. 620

Saldo baten en lasten

Vermogensfonds

Beginsaldo
Toevoeging uit schenking

Koersegalisati ereserv e
Beginsaldo
Toevoeging boekjaar
Eindsaldo

Bestemmingsreserves
Werkfondsen
Beginsaldo
Uitbetaald
Mutatie fondsen onderling
Toevoeging uit schenkingen
Toevoeging uit lona fonds
Toevoeging uit jaarinkomen

3. 178.232
-712.835
121.229
330.094

2.916.720
-612.681
95.990
497.602
156.414

0

2.916.720

3.054.045

Endowmentfondsen
Begin saldo
Uitbetaald
Mutatie fondsen onderling
Aandeel koersverlies
Toevoeging uit schenkingen
Toevoeging uit lona Fon

2.609.212
-238.879

2.370.333
-265.387
-95.990

0
0
0
0

0
0
0

2.370.333

2. 008.956
lonafondsen
(fondsen t. b. v. lona-activiteiten door het bestuur bepaald)
55.000
Beginsaldo
-565.
205
Uitbetaald
-156.
414
Dotatie werkfondsen/Endowmentfondsen
10.965
Toevoeging uit schenkingen
720.654
Toevoeging uit jaarinkomen

45. 000
-299.689

-121.229
33.297
397.621
55.000
5.342.053

65.000
5. 128.001

Voorzieningen
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Voorziening groot onderhoud
Beginsaldo boekjaar
Afname boekjaar
'Poevoeging
Eindsaldo boekjaar

)7(- 1016 Bx amsterdam

pand

0
0
0
0

7.300
-7.300

719.235
72.605
791,840

609.863
72. 605
682.468

8.481
10.000
239.758
64. 944
323. 183

8, 470
10.000
161,791
22. 080
202. 341

0

0

Schulden
Op lange termjin
Rentelening
Leningen o/g

Op korte termjin
Personeel s lasten
Administratie- en accountantslasten
Subsidieverplichtingen
Diversen
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TOELICHTlNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in EUR)
werkeli'k 2010

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen
Schenkingen t. b. v het stamkapitaal
Schenkingen t. b. v. jaarinkomen
Schenkingen t. b. v. fondsen

100
2.430

0
0

23.502

1.599.825

900.000

1. 196.267

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

129
120.024

1.219.769

900.000

1.602. 355
Nalatenschappen
Nalatenschappen
Nalatenschappen

werkelijk 2009

Be root 2010

168. 139

p. m.
. m.

0

168. 139

120. 153
Resultaat beleggingen
Bank- en girosaldi
Rente- en dividenden effecten
Rente lening u/g
Koersresultaten
kosten vermogensbeheer

111.361

60.000
200.000

-125
1.338. 114
-63. 190

0
130,000
-60.000

52. 140

47.035
184.595
7.219
1.983.866
-52.291
2. 1 70.424

330.000

1.43 8.300

Lasten
Secretari aatslasten

0
27.259
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30.840

330.000

294.229

telefoon **~1&0— (&&'& 3&'»,'&

222. 649
1.839
1,032
1.556
17.885
49.385

205. 000
1.500
3.000
1.500
29.000
55.000
0
35, 000

203.244
1.938
156
1.112
19.793
40. 729

Salarissen/sociale lasten
Pensioen lasten
Overige personeelskosten
Reis/verblij fskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Rente o/g
Overige algemene kosten
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Behandeld door: G. Schagen AA

CONTROLEVE

ARING VAN DE ONAF

KELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapportl opgenomen jaarrekening 2010 van de lona Stichting te Amsterdam
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de staat van
baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen

Verantwoordelijkheid

van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland
geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiele 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 afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid

van de accountant
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 vereist 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

Schagen Leasen 8
Van Krieken Accountants

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 financiele 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 jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van de Iona Stichting per 31 december 2010 en van het saldo van baten en lasten over
2010 in overeenstemming met de in Nederland geldende grondslagen voor de financiele
verslaggeving.

Rotterdam,

1

februari 2011

Schagen Lensen & Van Krieken Accountants

G. Schagen
Accountant-Administratieconsulent

