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Stichting Maccabi Nederland
Het bestuur
Honthorststraat 9
1071 DC AMSTERDAM

Referentie: JR2016SMC
Betreft:
jaarrekening 2016

Amsterdam, 20 Juli 2017

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Verklaring
Ontbreken van de samenstellingsverklaring
Aangezien de werkzaamheden in het kader van het samenstellen van de jaarrekening nog niet zijn
afgerond, is in deze concept-jaarrekening nog geen verklaring opgenomen. Na afronding van onze
werkzaamheden zal een samenstellingsverklaring worden afgegeven.
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Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Maccabi
Nederland per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41200498.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Maccabi Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
De Stichting heeft ten doen het door educatie, sport en spel verenigen van leden van de joodse
gemeenschap en hun aanverwanten – speciaal doch niet uitsluitend jongeren – in Nederland ten einde de
joodse identiteit en gemeenschapszin binnen de joodse gemeenschap in Nederland te versterken; voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• initiëren, faciliteren en stimuleren van initiatieven binnen het kader van het doel van de Stichting;
• het (doen) oprichten van verenigingen en andere organisaties op het gebied van educatie, sport en spel;
welke organisaties de naam “Maccabi” in haar naam zullen dragen;
• het (doen) verzorgen van regelmatige contacten tussen de verschillende organisaties en betrokken
individuen in binnen- en buitenland;
• het (exclusief) organiseren van de Nederlandse deelname aan de “Maccabiah” in Israël, de “Europese
Maccabi Games” andere evenementen zoals die worden georganiseerd onder auspiciën van de “Maccabi
World Union” en “European Maccabi Confederation”.
Statutenwijziging
Op 23 september 2011 zijn de statuten gewijzigd. Op deze dag is de statutaire naam van de Stichting
gewijzigd van Sportstichting Maccabi Nederland in Stichting Maccabi Nederland. Op 2 februari 2012 heeft
de belastingdienst de Stichting met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
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1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2016
€

2015
%

€

%

Netto-omzet

68.701

100,0%

106.891

100,0%

Bruto bedrijfsresultaat

68.701

100,0%

106.891

100,0%

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2.368
722
68.412

3,5%
1,1%
99,6%

3.495
1.946
99.751

3,3%
1,8%
93,3%

Som der bedrijfskosten

71.502

104,2%

105.192

98,4%

Bedrijfsresultaat

-2.801

-4,2%

1.699

1,6%

Rentelasten en soortgelijke kosten

-391

-0,6%

-240

-0,2%

Som der financiële baten en lasten

-391

-0,6%

-240

-0,2%

-3.192

-4,8%

1.459

1,4%

Resultaat
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Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 gedaald met € 4.651. De ontwikkeling van het resultaat 2016
ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven:
€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Daling van:
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

€

1.127
1.224
31.339
33.690

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Omzet

38.190

Stijging van:
Rentelasten en soortgelijke kosten

151

Daling resultaat

38.341
4.651
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1.4 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2016
€

2015
€

Netto-omzet

68.701

106.891

Bruto bedrijfsresultaat

68.701

106.891

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2.368
722
68.412

3.495
1.946
99.751

Som der bedrijfskosten

71.502

105.192

Bedrijfsresultaat

-2.801

1.699

Rentelasten en soortgelijke kosten

-391

-240

Som der financiële baten en lasten

-391

-240

-3.192

1.459

Resultaat
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
ACTIVA

€

€

31 december 2015
€

€

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen

5.000

5.000
5.000

5.000

Liquide middelen

1.729

9.421

Totaal activazijde

6.729

14.421

Amsterdam,
Stichting Maccabi Nederland
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2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
PASSIVA

€

Eigen vermogen
Overige reserves

-2.872

€

31 december 2015
€

€
320

-2.872
Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

9.601
-

Totaal passivazijde

Amsterdam,
Stichting Maccabi Nederland
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320

9.601
4.500
9.601

14.101

6.729

14.421

Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
2.2 Winst- en verliesrekening over 2016
2016
€

2015
€

€

€

Netto-omzet

68.701

106.891

Bruto bedrijfsresultaat

68.701

106.891

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2.368
722
68.412

3.495
1.946
99.751

Som der bedrijfskosten

71.502

105.192

Bedrijfsresultaat

-2.801

1.699

Rentelasten en soortgelijke kosten

-391

Som der financiële baten en lasten
Resultaat

Amsterdam,
Stichting Maccabi Nederland
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-240
-391

-240

-3.192

1.459

Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
2.3 Kasstroomoverzicht over 2016
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen)

€

€

€

-2.801
-

1.699
-5.000

-4.500

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten en soortgelijke kosten

2015

14.101
-4.500

9.101

-7.301

10.800

-391

-240
-391

-240

Kasstroom uit operationele activiteiten

-7.692

10.560

Mutatie geldmiddelen

-7.692

10.560

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

9.421
-7.692
1.729

-1.139
10.560
9.421
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Onderneming
Stichting Maccabi Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 41200498.
Verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake bij een relatie tussen de Stichting en hun bestuurders en
leidinggevende functionarissen of aan hen verbonden organisaties. Het bestuur van de Stichting vormt een
personele unie met het bestuur van de Stichting Sportbevordering Nederland Israël en deze Stichting is als
zodanig dus aan te merken als een verbonden partij. Voor zover van toepassing zijn de overige transacties
met de verbonden partijen uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding van de Stichting, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een ander of beter beeld zouden geven van de financiële
positie van de Stichting per ultimo 2016 en derhalve voor toelichting in aanmerking komen.
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Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen
Overige vordering

5.000

5.000

In 2015 is liquiditeitssteun verstrekt aan Vereniging Maccabi Tennis in de vorm van een renteloze lening ad
EUR 10.000. De lening is ultimo 2015 afgewaardeerd naar EUR 5.000.
Liquide middelen
ABN AMRO #398
ABN AMRO #863
ABN AMRO #746
Kruisposten

629
1.072
28
1.729
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4.394
5.054
28
-55
9.421

Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

320
-3.192
-2.872

-1.139
1.459
320

Overige schulden
Rekening courant Stichting Sportbevordering Nederland Israël

9.601

9.601

Rekening courant Stichting Sportbevordering Nederland Israël
Stand per 31 december

9.601

9.601

KORTLOPENDE SCHULDEN

De rekening courant met de Stichting Sportbevordering Nederland Israël betreft liquiditeitssteun. De
rekening courant is renteloos en niet onderworpen aan een aflossingsschema.
Overlopende passiva
Overlopende passiva

-
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4.500

Stichting Maccabi Nederland te Amsterdam
2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet
Deelnemersbijdragen activiteiten
Donaties
Overig

2016

2015

€

€

34.355
30.503
3.843
68.701

105.375
1.516
106.891

De netto-omzet over 2016 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 35,7% gedaald.

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Overige verkoopkosten

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Bestuurskosten
Zakelijke verzekeringen
Directe kosten van activiteiten
Kosten FunRun
Kosten FLF
Huur opslag
Afwaardering vorderingen
Donaties Maccabiade
Overige algemene kosten

324
1.147
897
2.368

892
2.603
3.495

722
722

1.500
446
1.946

162
3.584
8.461
15.166
39.594
1.445
68.412

569
6.984
4.980
1.620
5.000
80.375
223
99.751

391

240

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. Overige gegevens
3.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
De jaarstukken worden door het Bestuur van de Stichting vastgesteld.
Er zijn geen specifieke statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming. Het Bestuur van de Stichting
heeft derhalve in 2016 besloten het resultaat over het boekjaar 2016 toe te voegen aan de Overige
Reserves.

Rapportdatum: 20 Juli 2017
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