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1.1

Balansper 31 december2003
31 december2003
€€

ACTIVA
Vorderingen
StichtingPlatformIsrael
Interest

t27.000
27.450
154.450

Liquide middelen

4.96s.s35

5 . 11 9 . 9 8 5
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31 december2003
€€
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Schuldenop korte termijn
Toegekende
uitkeringen
Overigeschulden

5.095.602

2l.gg3
2.500

24.383
5 .I 1 9 . 9 8 5
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t.2

Staat van baten en lastenover de periode l8 oktober 2001 tot en met
31 december2003
l8 oktober2001
t/m 31 december2003
€

Baten
Ontvangstvan Stichting lndividuele Maror-gelden
ten behoevevan toe te kennenuitkenngen
Interestbaten

4.988.2r5
131.962
5.t20.177

Lasten
Uitkeringen
Algemenekosten

21.883
2.692
24.575

Voordelig saldo
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s.09s.602

(s)

1.3

Toelichting op de balansper 31 december2003 en de staat van baten en lasten
over de periode 18 oktober 2001tot en met 31 december2003

1.3.1 Algemeen
De sticlrtingis opgerichtop 18 oktober2001.De stichtingheeftten doel:
1. Het verkrijgen en beherenvan de geldenwelke door de Effectenbeurs,de Banken en de
Yerzekeraarsrespectievehlkdoor de NederlandseStaatzijn of worden gerestitueerden
ter beschikkinggesteldter uitkering aanin Isra€l gevestigdeinstellingenof organisaties
gemeenschap
aldaar
die werkzaamz4n voor de Israelisch-Nederlandse
(CollectieveMaror-geldenIsrael);
2. }{et uitkerenvan de onder 1. bedoeldegeldenen de eventueleopbrengstendaarvanaan
de in Israel gevestigdestichtingof andereinstantiedie de verdelingen uitkering van die
CollectieveMaror-seldenten doel heeft.
De activiteitenvan de stichtingzrynfeitelrykbegonnenper 27 december2002toen een
eerstestortingwerd ontvangenvan de StichtingIndividueleMaror-gelden.
De staatvan batenen lastenbetreft de geheleperiodevanaf de oprichting
( I 8 oktober2001)tot en met 3 1 december2003.

1.3.2 Grondslagenvan waardering en bepalingvan het resultaat
zijn hiema uiteengezetbU de toelichtingop de afzonderlijke
De waarderingsgrondslagen
de waarderingtegennominale
balanshoofden.Voor zoverniets is vermeld gescl-riedt
waarde.
Het resultaatwordt bepaaldals verschiltussende opbrengsten,bestaandeuit voor
verdelingen uitkering(via de StichtingIndividueleMaror-gelden)ontvangenbedragenen
de opbrengstuit belegdegeldmiddelenenerzijdsen de uitkeringenen anderelastenover
tegenhistorischekostprijzen.
hetjaar, gewaardeerd
Ontvangenbedragen,beschikbaarvoor uitkeringen,worden verantwoordwanneerdeze
zijn ontvangen;uitkeringenzodra dezezijn toegezegd.
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1.3.3 Toelichtingop de balansposten
Vordering op korte tennijn
Vorderingenop korte termijn bestaanuit:

VoorschottenStichtingPlatform Israel
Interest

t27.000
27.4s0
154.450

Liquide middelen
De liquidemiddelenstaanter vrije beschikkingvan de stichting.
Kapitaal
Het verloopover 2003 was als volgt:
€

Standbegin boekjaar
Bij: voordeligsaldo

0
5.09s.602

Stand31 december2003

5.095.602

Stichting CollectieveMaror-geldenIsraiil, Amsterdam
(7)
a\-

Schuldenop korte termijn
De schuldenop korte termijn betreffentoegekendemaar nog niet betaaldeuitkeringen.

1.3.4. Toelichtingop deposten van de staat van batenen lasten
Ontvangstenten behoevevan toe te kennenuitkeringen
Dit betreft via de StichtingIndividueleMaror-geldenontvangenbedragen,die beschikbaar
zijn voor toekenningen uitkeringaancollectievedoelenin Israel.In totaalis € 6.003.733
voor dit doel door de StichtingIndividueleMaror-geldenbeschikbaar.In de jaarrekeningis
het werkelijk ontvangenbedragad € 4.988.215verantwoord.
Uitkeringen
De post uitkeringenbetreft de tot en met 31 december 2003toegekendeuitkeringen.
Algemenekosten
De specificatieluidt als volgt:
€

Accountantskosten
Kamer van Koophandel

2.500

r92
2.692
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Accountantsverklaring
Opdracht
Ingevolgeuw opdrachthebbenwij de in dit verslagopgenomenfinancieleverantwoording
2003 van
over de periode18 oktober2001tot en met 31 decen"rber
StichtingCollectieveMaror-geldenIsrael(de stichting)te Amsterdamgecontroleerd.
De financieleverantwoordingis opgesteldonderverantwoordelijkheid
van de leidingvan
inzakede
de stichting.Het is onze verantwoordelijkheideenaccountantsverklaring
financieleverantwoordinste verstrekken.
Werkzaamheden
Onze controleis verricht overeenkomstigin Nederlandalgemeenaanvaarderichtlijnen met
Volgensdezerichtlijnendient onzecontrolezodanigte
betrekkingtot controleopdrachten.
worden geplanden uitgevoerd,dat eenredelijkematevan zekerheidwordt verkregendat
de financieleverantwoordinggeenonjuisthedenvan materieelbelangbevat.Een controle
van informatie ter
omvat ondermeer eenonderzoekdoor middel van deelwaamemingen
onderbouwingvan de bedragenen de toelichtingenin de financieleverantwoording.
Tevensomvat een controleeenbeoordelingvan de grondslagenvoor financiele
verslaggevingdie bij het opmakenvan de financi€leverantwoordingzijn toegepasten van
belangrijkeschattingendie de leiding van de stichtingdaarbijheeft gemaakt,alsmedeeen
evaluatievan het algehelebeeldvan de financi€leverantwoording.Wrj zijn van mening dat
onzecontroleeendeugdelijkegrondslagvormt voor ons oordeel.
Oordeel
Wij zrln van oordeeldat de financi€leverantwoordingeen getrouwbeeld geeft van de
grootteen de samenstellingvan het verrnogenop 31 december2003 en van het resultaat
er 2003in overeenstemming
over de periode18 oktober2001tot en met 3 1 decemb
met in
Nederlandalgemeenaanvaardegrondslagenvoor financi€leverslaggeving.
1 september2004
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N.V. (ingeschrevenin het HandeJsrcgislct
onder numnrer
Handelsregister
ondcr numnrcr 3.1| S0185).Price\aterhoueCoopersBelastingadvlscurs
3.ll 80284),PricewaterhouecoopersCorporaleFinancc& RecoveryN.V. (ingeschrevenin het Handelsregistctonder nunurrer3418028?)en
zijn
Price$aterhoseCoopersB.V. (ingeschrerenin het Hardelsregisteronder nunrrler 3-ll 80289).Op dienstenverleendrloor deze vennootschappen
AlgenteneVooraarden lan toepassing.*aarin onder meer aalsprakclijkheidsvooraardenzijn opgenonren.Op leveringcnaan PricervaterhoueCoopcrs
zl'jnA|gcnlcnc(inkooD)Voor,aardenlantoelassilc-BeideA]genleneVoonvaardclrzjl,ngcdcnoneerdhijdeKanlervanKoonhaldc|
in te ziel op www.prvc.contnl.

