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BALANS
(na voorstel saldoverdeling)

ref. (pag.)

31 december
2016

31 december
2015

Materiële vaste activa

1 (p.11)

1.672

2.448

Financiële vaste activa

2 (p.11)

5.354.817

5.442.457

Vlottende activa
Overlopende activa
Liquide middelen

3 (p.13)

(in euro's)

ACTIVA

50.766
5.582.475

Totaal activa

84.240
6.616.987
5.633.241

6.701.227

10.989.730

12.146.132

PASSIVA
4 (p.14)
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar eigen vermogen
Vastgelegd eigen vermogen
- Bestemmingsreserve continuïteit
- Bestemmingsreserve Stichting Even Anders

Kortlopende schulden
Totaal passiva

5 (p.15)

9.056.821

10.217.015

1.852.508
0

1.852.508
p.m.
10.909.329

12.069.523

80.401

76.609

10.989.730

12.146.132
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ref. (pag)

2016

Begroting 2016

2015

(in euro's)

BATEN
Opbrengst effecten
Financiële baten
Overige opbrengsten

6 (p.17)

Totaal baten
LASTEN
Salarissen
Sociale lasten en pensioenpremies
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige lasten
Beschikbaar voor doelstellingen

176.043
22.403
12.724

118.320

339.539

211.170

52.886
14.216
776
145.323

55.800
13.700
600
133.092

51.930
13.065
600
155.532

213.201

203.192

221.127

94.8818 (p.20)

Exploitatieresultaat
Aandeel in resultaat deelnemingen
Koers - en verkoop resultaat effecten

318.000
150
21.389

7 (p.17)

Som der lasten

Besteed aan doelstellingen

64.317
21.819
32.184

9 (p.20)

136.347

9.957-

1.037.027

91.822

117.444

1.131.908-

44.525

127.401-

53.35125.065

44.525p.m.

57.672552.928

28.286-

44.525-

495.256

Saldo van baten en lasten

1.160.194-

-

367.855

Dit saldo is als volgt verdeeld:
Mutatie:
vrij besteedbaar eigen vermogen
bestemmingsreserve Stichting Even Anders

142.1131.018.081-

-

367.855
-

Saldo

1.160.194-

-

367.855
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
ALGEMEEN
Doelstelling
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan goede maatschappelijke (gezondheids) zorg in Nederland, te
onderscheiden in lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg, alsmede het beschermen en uitdragen van het
cultureel erfgoed van het oorspronkelijke kruiswerk en de oorspronkelijke gezinsverzorging. Deze activiteiten vinden op
nationaal niveau plaats. Financiering van activiteiten vindt plaats uit opbrengsten uit het eigen vermogen.
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk)
C1 - Kleine Organisaties-zonder-winststreven
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen (RJk) C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
De stichting is statutair gevestigd te Bunnik en feitelijk gevestigd op Maanlander 47, 3824 MN te Amersfoort, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41178804.
ANBI-status
De stichting heeft sinds 1 januari 2012 de status van "Algemeen Nut Beogende Instelling".
Stelselwijzigingen
In 2016 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook de bestuurders van Stichting Else zijn verbonden
partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Else
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningpost.
Pensioenregeling
De stichting heeft een pensioenregeling voor haar werknemers; deze worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verwerkt.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Ten behoeve van het inzicht in de staat van baten en lasten is de indeling enigszins aangepast.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Meerderheidsdeelnemingen en overige deelnemingen, waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde. Voor meerderheidsdeelnemingen wordt de nettovermogenswaarde
berekend volgens de grondslagen, die gelden voor deze jaarrekening. Voor minderheidsdeelnemingen, waarvoor
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de jaarrekening
van de betreffende deelneming.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis op de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, tegen een lagere waarde.
Effecten
Onder de financiële vaste activa staan effecten welke duurzaam worden aangehouden. De ter beurze
genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde.
Leningen
Verstrekte leningen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Vorderingen
Vorderingen met een looptijd van kleiner dan een jaar, worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nomimale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is
vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien
de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen.
Vrij besteedbaar eigen vermogen
Het vrij besteedbaar eigen vermogen bestaat uit de overige reserves van de stichting.

Vastgelegd vermogen
Het vastgelegd vermogen bestaat uit een bestemmingsreserve continuïteit. De bestemmingsreserve continuïteit
wordt aangehouden ter waarborging van de continuïteit van de stichting.
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Bestemmingsreserve Stichting Even Anders
Het bestuur heeft besloten een deel van het vermogen af te splitsen ten gunste van de oprichting van Stichting Even
Anders, spiritualiteit in zorg.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Subsidieverplichtingen
Toegezegde subsidies worden in het jaar van toekenning als verplichting opgenomen voor zover deze nog niet
zijn uitbetaald.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten
hoogste één jaar en worden - tenzij anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
Het resultaat (saldo van baten en lasten) wordt bepaal als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop
ze betrekking hebben.
Baten
Opbrengsten uit hoofde van dividenden worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. De couponrente en
overige baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Lasten
Subsidies
Subsdidies worden in het boekjaar van toekenning ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.
Pensioenen
De stichting hanteert de verplichtingenbenadering en betaald op verplichte, contractuele of vrijwillige
basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies
heeft Stichting geen verdere verplichtingen voor deze pensioenregelingen. De premies worden
verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden lineair op basis van de verwachte economische levensduur.
De aanschaffingen in het verslagjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.
Koersresultaat effecten
De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten van effecten worden verwerkt in de staat van baten en
lasten.

