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1.1 Balans per 31 december 2003

ACTIVA

Vorderingen
Stichting Platform Israel
Interest

Liquide middelen

31 december 2003

t27.000
27.450

€ €

154.450

4.96s.s35

5 .1  19 .985
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31 december 2003

€ €
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 5.095.602

Schulden op korte termijn
Toegekende uitkeringen 2l.gg3
Overige schulden 2.500

24.383

5 .  I  19 .985
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t .2 Staat van baten en lasten over de periode l8 oktober 2001 tot en met
31 december 2003

Baten
Ontvangst van Stichting lndividuele Maror-gelden
ten behoeve van toe te kennen uitkenngen
Interestbaten

Lasten
Uitkeringen
Algemene kosten

Voordelig saldo

l8 oktober 2001
t/m 31 december 2003

€

4.988.2r5
131.962

5 . t 20 .177

21 .883
2.692

24.575

s.09s.602

Stichting Collectieve Maror-gelden Israiil, Amsterdam
(s)



1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2003 en de staat van baten en lasten
over de periode 18 oktober 2001 tot en met 31 december 2003

1.3.1 Algemeen

De sticlrting is opgericht op 18 oktober 2001. De stichting heeft ten doel:

1. Het verkrijgen en beheren van de gelden welke door de Effectenbeurs, de Banken en de
Yerzekeraars respectievehlk door de Nederlandse Staat zijn of worden gerestitueerd en
ter beschikking gesteld ter uitkering aan in Isra€l gevestigde instellingen of organisaties
die werkzaam z4n voor de Israelisch-Nederlandse gemeenschap aldaar
(Collectieve Maror-gelden Israel) ;

2. }{et uitkeren van de onder 1. bedoelde gelden en de eventuele opbrengsten daarvan aan
de in Israel gevestigde stichting of andere instantie die de verdeling en uitkering van die
Collectieve Maror-selden ten doel heeft.

De activiteiten van de stichting zryn feitelryk begonnen per 27 december 2002 toen een
eerste storting werd ontvangen van de Stichting Individuele Maror-gelden.
De staat van baten en lasten betreft de gehele periode vanaf de oprichting
( I 8 oktober 2001) tot en met 3 1 december 2003.

1.3.2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De waarderingsgrondslagen zijn hiema uiteengezet bU de toelichting op de afzonderlijke
balanshoofden. Voor zover niets is vermeld gescl-riedt de waardering tegen nominale
waarde.

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten, bestaande uit voor
verdeling en uitkering (via de Stichting Individuele Maror-gelden) ontvangen bedragen en
de opbrengst uit belegde geldmiddelen enerzijds en de uitkeringen en andere lasten over
het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Ontvangen bedragen, beschikbaar voor uitkeringen, worden verantwoord wanneer deze
zijn ontvangen; uitkeringen zodra deze zijn toegezegd.
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1.3.3 Toelichting op de balansposten

Vordering op korte tennijn

Vorderingen op korte termijn bestaan uit:

Voorschotten Stichting Platform Israel
Interest

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Kapitaal

Het verloop over 2003 was als volgt:

Stand begin boekjaar
Bij: voordelig saldo

Stand 31 december 2003

t27.000
27.4s0

154.450

€

0
5.09s.602

5.095.602

Stichting Collectieve Maror-gelden Israiil, Amsterdam
(7)

a\-



Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn betreffen toegekende maar nog niet betaalde uitkeringen.

1.3.4. Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten

Ontvangsten ten behoeve van toe te kennen uitkeringen
Dit betreft via de Stichting Individuele Maror-gelden ontvangen bedragen, die beschikbaar
zijn voor toekenning en uitkering aan collectieve doelen in Israel. In totaal is € 6.003.733
voor dit doel door de Stichting Individuele Maror-gelden beschikbaar. In de jaarrekening is
het werkelijk ontvangen bedrag ad € 4.988.215 verantwoord.

Uitkeringen
De post uitkeringen betreft de tot en met 31 decemb er 2003 toegekende uitkeringen.

Algemene kosten
De specificatie luidt als volgt:

€

Accountantskosten
Kamer van Koophandel

2.500
r92

2.692
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Aan het Bestuur van
Stichting Collectieve Maror-gelden Israel
Amsterdam

Prirewaterhou seCoopers
Accountants N.V.
Financia l  Management Solutrons
De Entree 201
I  l0 l  I IG Amsterdam Zuidoost
Postbus 1 2635
I 100 AP Amsterdam Zuidoost
Telefoon (020) 568 66 66
Fax (020) 568 68 88
u,wrv.pwc.com/nl

Accountantsverklarin g

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen financiele verantwoording
over de periode 18 oktober 2001 tot en met 31 decen"rber 2003 van
Stichting Collectieve Maror-gelden Israel (de stichting) te Amsterdam gecontroleerd.
De financiele verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van
de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de
financiele verantwoordins te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de financiele verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle
omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter
onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de financiele verantwoording.
Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiele
verslaggeving die bij het opmaken van de financi€le verantwoording zijn toegepast en van
belangrijke schattingen die de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de financi€le verantwoording. Wrj zijn van mening dat
onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zrln van oordeel dat de financi€le verantwoording een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van het verrnogen op 31 december 2003 en van het resultaat
over de periode 18 oktober 2001 tot en met 3 1 decemb er 2003 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financi€le verslaggeving.

1 september 2004
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