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Stichting Emerald 

Nassau Di\1enburgstraat 13 

2596 AB DEN HAAG 


Wijk bij Duurstede, 4 januari 2018 


Geachte bestuursleden, 


Ingevolge uw opdracht hebben wij het financieel jaarverslag 2016, van uw stichting 

opgesteld. 

Onze werkzaamheden waren erop gericht om, op basis van door u gevoerde administratie 

en verstrekte gegevens, het financieel jaarverslag 2016 te presenteren. 


De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en het hierop 

gebaseerde verslag berust bij de bestuursleden. Het is onze verantwoordelijkheid op basis 

van de gevoerde administratie en verstrekte gegevens een jaarverslag op te stellen die 

voldoet aan de algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en de wettelijke 

bepalingen inzake verslaggeving. 


Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in l\lederland algemeen aanvaarde 

richtlijnen, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubrieeren en het 

samenvatten van financiële gegevens. 


Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij het financieel jaarverslag 2016 

samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving. 


Tot het verstrekken van verdere toelichtingen, zonodig tot nadere bespreking, zijn wij 

gaarne be~eid. 
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Doel van de Stichting 

De Stichting Emerald heeft tot doel: 

- de bevordering van de ontwikkeling van de schildertherapie op antroposofische grondslag, zoals deze is 
voortgekomen uit de geesteswetenschap van Dr. Rudolf Steiner en door Liane Collot d'Herbois verder is 
ontwikkeld: 

te bevorderen dat deze schildertherapie nu en in de toekomst wordt overgedragen aan kunstzinnige 
therapeuten en artsen in zowel Nederland als daarbuiten; 

het verrichten van al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. 

Resultaat 

De resultatenrekening sluit met een nadelig resultaat van € 801,-- tegenover een nadelig resultaat van 
€ 3.808,-- over 2015. Voor een specificatie hiervan verwijs ik u naar resultatenrekening elders in dit verslag. 

2 



Stichting Emerald, DEN HAAG 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
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Stichting Emerald, DEN HAAG 

RESUI"TATENREKENING OVER 2016 

Cursusgelden 
Verkoop posters/kaarten 
Verkoop boeken 
Doorberekende cursusmaterialen 
Voorraadmutatie boeken en banden 
Rentebaten 

BATEN 

€ 

40.694 
970 

2.657 
448 

26.896 

€ 

71.665 

€ 

38.123 
65 
20 

192 

1.732 

€ 

40.132 

Personee lskosten 
Diensten derden incl. reis/verblijf 
Vrijwilligersvergoed ing 
Kantinekosten 
Overige personeelskosten 
Inkoop cursusmateriaal 
Inkoop posters 
Drukkosten boeken en banden 
Betaalde huur/energie 
Schoonmaakkosten 
Bemiddelingskosten huur 
Kosten verhuizing en waterschade 
Representatie 
Advertentiekosten 
Assurantie 
Administratiekosten Paus Advies 
Administratiekosten Polman & Partners 
Kantoorbenod igdheden/ contributies/ 
porti 
TeIefoon/intern et 
Diefstal pinpas 
Bankrente/kosten 
Overige kosten 

LASTEN 

Resultaat 

9.419 
16.915 
2.250 

426 

682 
1.031 

29.173 
7.575 

23 

48 
21 

736 

1.815 

1.068 
1.213 

118 

72.466 

7.582 
18.291 
2.700 

477 
236 
311 

3.857 
300 
900 

1.579 
124 

373 
477 

1.814 

1.282 
1.547 
2.000 

43.940 

-3.808 
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Stichting Emerald, DEN HAAG 

TOELICHTING 

Personeel 

In 2016 was er één persoon op oproepbasis in loondienst werkzaam. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald door saldering van de baten met de lasten hiervan over het verslagjaar. 
Een en ander met inachtneming van de hiervoor vetweIde waarderingsgrondslagen. De winsten zijn 
verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten ZÜn geleverd, c.q. zijn verricht. De verliezen 
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Overige reserves 

2016 
€ € 

Saldo per 1 januari 
Resultaat boekjaar 

128.205 132.013 
-3.808 

Saldo per 31 december 
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