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1. Jaarrekening over 2013

E’: PriccwDrhouSeCOOjJCrS
- Acu’

3
iïi/C demificaiieciüeiden



iMMO

ti Balans per 31 december 2013
(na resultaatverdeling)

Activa Ref. 2013 2012
€ € € €

Vaste activa 1.5.1 -

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1.5.2.1 7.805 6.960

Liquide middelen 1.5.2.2 587.277 434.924

595.082 441.884

595.082 441.884
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iMMO

1.1 Balans per 31 december2013
(na resultaatverdeling)

Passiva Ref. 2013 2012
€ € € €

Reserves en Fondsen

Reserves 1.5.3 200.525 125.437

Fondsen 1.5.3 -

200.525 125.437

Voorzieningen - -

Kortiopende schulden 1.5.4 394.557 316.447
en overlopende passiva

595.082 441.884
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iMMO

1.2 Staat van baten en lasten over 2013

Ref. 2013 2012
€ € € €

Overige bedrijfsopbrengsten 1.6.1 393.256 391.330

Personeelskosten 1.6.2 261.309 188.237
Afschrijvingskosten 1.6.3 -

-

Overige bedrijfskosten 1.6.4 65.114 84.953

Totaal bedrijfskosten 326.423 273.190

Resultaat voor financiële baten en lasten 66.833 118.139

Financiële baten en lasten 1.6.5 8.255 7.298

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 75.088 125.437

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening - -

Resultaat na belastingen 75.088 125.437

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Continuïteitsreserve 1 5.3 75.088 125.437
Bestemmingsreserves 1.5.3

-

Bestemmingsfondsen 1.5.3 -

75.088 125.437
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iMMO

1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Ref. 2013 2012
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat (exclusief financiële baten en lasten) 1.3 66.833 118139

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa
-

- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen en overlopende activa 1.5.2.2 -845 -6.960
- kortlopende schulden en overlopende passiva 1.5.5 78.110 316.447

77.265 309.487

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 144.099 427.626

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.6.5 8.255 7.298
Rentelasten en soortgelijke kosten 1.6.5 -

8.255 7.298

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 152.353 434.924

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa - -

Desinvesteringen materiële vaste activa -

Totaal -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende schulden
-

Aflossing langlopende schulden

Totaal - -

Mutatie liquide middelen 1 5,2.3 152.353 434.924
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MMO

1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

1.4.1 Voornaamste activiteiten

De stichting levert als onafhankelijke en deskundige organisatie een bijdrage aan de bestrijding en
beperking van de gevolgen van schendingen van mensenrechten en andere inhumane behandeling
van vluchtelingen, in het bijzonder door het opzetten en uitvoeren van medisch en psychologisch
forensische diagnostiek, educatie, voorlichting en onderzoek.
De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd ongeacht politieke, godsdienstige of andere
overtuiging en ongeacht ras, huidskleur of etnische afkomst, ges!acht of seksuele geaardh&d,
maatschappelijke status, leeftijd of taal van de slachtoffers van mensenrechtenschending.

1.4.2 Toegepaste standaarden

Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 640.
In deze jaarrekening wordt verslag gedaan over 2013. Gezien de opstart van activiteiten is voor het eerste
jaar van de stichting, overeenkomstig de statuten, gekozen voor een verlengd boekjaar, lopend over de
periode 14juli 2011 tot en met 31 december 2012.

1.4.3 Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

1.4.4 Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van stichting IMMO 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 jaarrekeningposten.

1.4.5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1.4.5.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten
en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen
nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

1.4.5.2 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

1.4.5.3 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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iMMO
1.4.5.4 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. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door
derden worden opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds
vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden
vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve
(en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.
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iMMO
1.4.6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

1.4.6.1 Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald 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. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan een bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de
verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

1.4.6.2 Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

1.4.6.3 Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

1.4.6.4 Pensioenen

Stichting iMMO heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Voor de pensioenregeling
in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke
afhankelijk is van leeffijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het pensioenfonds heeft de uitvoering van zijn
pensioenregeling inclusief het vermogensbeheer ondergebracht bij (dochters van) PGGM N.V.
Stichting iMMO heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een
tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting iMMO heeft daarom de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

1.4.6.5 Rentebaten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.

7:;cr\i;rhouseCoopers
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iMMO
1.4.7 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de hquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen worden eveneens
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt,
waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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iMMO

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.2.1

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Vaste activa

Stichting 1MMO heeft geen vaste activa in haar bezit.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
2013 2012

€ €

Overige vorderingen 7.805 6.960

Totaal Vorderingen en overlopende activa 7.805 6.960

De overige vorderingen betreffen nog te ontvangen interest van banken met een looptijd korter dan 1 jaar.

1.5.2.2 Liquide middelen 2013 2012
€ €

Kassen 65 24
Banken 587213 434.900

Liquide middelen 587.277 434.924

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van stichting iMMO.

1.5.3 Reserves en Fondsen
2013 2012

€ €

Reserves 200.525 125.437
Fondsen

- -

200.525 125.437

Het verloop van de reserves is als volgt:

Stand Toevoe- Onttrek- Stand 31
1-1 -2013 gingen kingen 31-12-2013

€ € € €

Continuïteitsreserve 125.437 75.088 - 200.525
Bestemmingsreserves - - - -

125.437 75.088 200.525

FEE_ Pncewatrhnt;scCc;pe
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IMMO

Conti nuïteitsreserve

Om zeker te stellen dat de stichting tijdens het project en in de toekomst aan haar verplichtingen
kan voldoen, heeft het bestuur van aanvang af een bedrijfsmodel opgezet dat werkt met een continuïteits
reserve. Er zijn daarom in 2011 veel fondsen tegelijk aangeschreven met als doel zoveel mogelijk
middelen voor het project als geheel binnen te halen. Het was voor het oprichtingsbestuur ook een
graadmeter om te kunnen bepalen of aan de founding partners geadviseerd kon worden om het project
te starten. Dat verschillende founding partners en fondsen zich daarmee voor meerdere jaren aan de
missie van iMMO hebben willen verbinden, wordt door bestuur, directie en medewerkers enorm
gewaardeerd. Het streefdoel is om uiteindelijk na 5 jaar 90% van de kosten van de Organisatie te dekken
uit fees for service. Voor funding resteert daarmee structureel 10 %. De continuïteitsreserve wordt in de
eerste vijf jaren ook door het niet vergoeden van de vrijwilligersinzet opgebouwd.

Voor de bepaling en hoogte van de continuïteitsreserve is iMMO uitgegaan van de maximumnorm
volgens VFI/CBF: 1 1/2 maal de kosten van de werkorganisatie op jaarbasis. Het streefbedrag voor
iMMO is bepaald op 1 jaar 100 % de kosten van het personeel in dienstverband en 50 % van de
kantoorkosten en de organisatiekosten en 0% van de overige kosten.

1.5.4 Kortiopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers
Reservering vakantietoeslag
Reservering vakantiedagen
Overlopende passiva
Overige schulden

Totaal

Over/opende passiva
De specificatie is als volgt:

Amnesty International bijdrage jaar n + 1
Adessium bijdrage jaar n + 1
Vluchtelingenwerk Nederland bijdrage jaar n + 1
Overig

Totaal

Overige schulden
De specificatie is als volgt:

Af te dragen loonheffing
Opgebouwd levensfasebudget personeel
Af te dragen pensioenpremie
Af te dragen btw
Raming nog te betalen aan leveranciers
Afrekeningssaldo project Maieutics
Overig

Totaal

2013 2012
€ €

61.250 40.111
7.118 3.460
1.721 -

300.000 250.001
24.468 22.875

394.557 316.447

Schulden aan leveranciers
Betreft nog te betalen crediteurenfacturen voor aan stichting 1MMO geleverde goederen en diensten.

2013 2012
€ €

200.000 100.000
100.000 100.000

- 50.000

300.000 250.001

2013 2012
€ €

8.060 3.898
2.734 -

- 1.080
548 -

11.924 16.669
715 715
487 513

24.468 22.875
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iMMO
1.55 Niet uit de balans bliikende verplichtingen

Voor 2014 hebben verschillende donoren en subsidieverstrekkers zich gecommitteerd aan iMMO een
financiële bijdrage te verstrekken op basis van prestatiedoelstellingen. Voor 2014 betreft dit een bedrag
van € 275.000.

Hieronder volgt een weergave van de belangrijkste (rand)voorwaarden die door Stichting Adessium
zijn gesteld voor de ter beschikking gestelde gelden over de looptijd van het overeengekomen project.
Andere sponsors van iMMO hebben geen specifieke eisen gesteld aan de ter beschikking gestelde
gelden.

Stichting Adessium en Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek zijn als volgt
overeengekomen:

Project
Het Project bestaat kort samengevat uit institutionele ondersteuning: eerst gedurende de opstartfase
van de nieuwe organisatie, daarna tijdens de eerste operationele jaren van het initiatief MMD.
iMMO is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering en het bewaken van de voortgang van het
Project conform de overeenkomst.

Looptijd
Het Project vangt aan op 1januari 2012 en eindigt op 28 februari 2015 (‘Looptijd’). De Looptijd
bedraagt derhalve 38 maanden.

Financiële verantwoording
iMMO houdt een deugdelijke financiële administratie bij. Deze administratie dient te allen tijde een
duidelijk en actueel inzicht te geven in alle inkomsten en uitgaven van MMD.

In artikel 8 van de donatieovereenkomst zijn nadere bepalingen opgenomen over opschorting,
verrekening en terugbetaling. Indien een of meer aan iMMO betaalde Deelbetalingen niet volledig zijn
besteed conform het budget in het Voorstel, hetgeen resulteert in een niet-uitgegeven bedrag (het
“Positieve Saldo”), heeft Stichting Adessium het recht het Positieve Saldo naar rato in mindering te
brengen op een volgende Deelbetaling.
Indien één of meer Deelbetalingen niet volledig zijn besteed op de datum waarop de Looptijd eindigt
of op de datum waarop de Overeenkomst eindigt op grond van artikel 9.1, artikel 10 of artikel 11, zal
iMMO op schriftelijk verzoek van Stichting Adessium direct een bedrag, gelijk aan (een deel van) het
Positieve Saldo, naar rato terugbetalen. De Donatie zal met het desbetreffende bedrag worden
verminderd.

Continuïteitsreserve
Conform artikel 8, lid 5 van deze donatieovereenkomst mag de jaarlijkse toevoeging aan de
continuïteitsreserve (de “Reserve”), niet méér bedragen dan 25% van de in dat boekjaar gerealiseerde
inkomsten. De op geld waardeerbare steun in natura van vrijwilligers telt niet mee als ‘inkomsten’ bij
berekeningen in het kader van dit artikellid.

Overige subsidieverstrekkers
De overige subsidieverstrekkers hebben geen specifieke eisen gesteld.

De aangegane verplichtingen beperken zich tot de personele lasten van de vaste loondienst werkzame
personeelsleden. Overige contracten kunnen op korte termijn (binnen 1 jaar) worden stopgezet.

. PricewarrhouscCocpErs
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1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

iMMO

1.6.1 Overige opbrengsten

De specificatie is als volgt:

Ontvangen bijdragen organisaties
Particulieren incidentele schenkingen en donaties
Overig

Totaal

2013 2012
€ €

388.301 361.000
193 10

4.762 30.320

393.256 391.330

Ontvangen bijdragen organisaties

De volgende organisaties hebben in het kader van de oprichting van stichting iMMO bijdragen verstrekt:

Overig
De overige opbrengsten bestaan uit:

Subsidie project Maieutics
Opbrengsten uit aan derden gegeven trainingen
Overig

Toegerekend
aan 2013

Ontvangen Voor toekomstige
donaties

- periodenBedrijf

€

Vermogensronds 195.000 100.000 95.000
Amnesty International 225.800 200.000 25.800
Konferentie Nederlandse Religieuzen PIN 17.500 - 17.500
Overig 1 - 1

438.301 300.000 138.301

Toegerekend aan Toegerekend uit Opbrengsten
Bedrijf 2013 2012 2013

€

Overig

Vermogensfonds 95000 100.000 195.000
Amnesty International 25.800 100.000 125.800
Vluchtelingenwerk Nederland - 50.000 50.000
Konferentie Nederlandse Religieuzen PIN 17.500 - 17.500

1 — 1

138.301 250.000 388.301

2013 2012
€ €

- 28.023
4.386 2.295

376 2

4.762 30.320

--
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1.6.2 Personeelskosten

IMMO

Brutolonen en salarissen
Werknemersverzekeringen
Pensioenlasten
Ontvangen ziekengelden
Personeel niet in loondienst
Overige personeelskosten

2013 2012
€ €

129.242 52.238
18.248 7.087
14.180 4.158

92.026 120.134
7.613 4.620

261.309 188.237

Vanwege een interim-constructie ter vervanging van de beoogd directeur was er in 2012 sprake van een
ZZP aanstelling voor 0.89 FTE. Daarnaast werkte de stafarts op detacheringsbasis voor 0,33 FTE.

De kosten personeel niet in loondienst zijn als volgt te detailleren:

_________________________________

Kosten interim diensten directie
Kosten interim diensten beleidsmedewerker
Kosten detachering van stichting Pharos
Overig

Totaal

De overige personeelskosten zijn als volgt te detailleren:

Opleidingen en cursussen
Reiskosten woon- werkverkeer
Overig

Totaal

Personeelsbestand

Aantal Fte’s per 31 december

Kantoorkosten
Algemene kosten
Doorberekende kosten Arq

2013 2012
€ €

10.709 40.307
42.665 40.090
35.248 31.878

3.404 7.860

92.026 120.134

2013 2012
€ €

1.771 2.812
4.733 670
1.109 1.138

7.613 4.620

2013 2012

3,22 2,90

2013 2012
€ €

5.114 23.230
27.406 31.759
32.594 29.963

65.114 84.953

1.6.3 Afschrijvingskosten

Stichting iMMO heeft geen vaste activa in haar bezit.

1.6.4 Overige bedrijfskosten

pwc
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Kantoorkosten

iMMO

De specificatie is als volgt:

Bouwen internetsite en onderhoudskosten van de site
Notariskosten en overige advieskosten oprichting stichting iMMO
Overig

Algemene kosten

De specificatie is als volgt:

Directe projectkosten Maieutics
Kosten extern gegeven trainingen
Accountantskosten
Kosten ten behoeve van onderzoek
Overig

2013 2012
€ €

2.553 16.549
- 2.348

2.561 4.334

5.114 23.230

2013 2012
€ €

- 26.799
1.980 2.070

15.167 -

6.868 -

3.392 2.890

27.406 31.759

De post accountantskosten betreft de naar rato opgebouwde verplichting voor dein 2015 te betalen
fee voor het accountantsonderzoek naar het voor Stichting Adessium op te stellen eindverslag.

Onder kosten ten behoeve van onderzoek zijn tevens de gedeclareerde kosten opgenomen van de
rapporteurs die hun bijdrage onbezoldigd leveren. In 2012 zijn de door rapporteurs gedeclareerde
kosten anders verantwoord en gepresenteerd onder “Overig’.

Doorberekende kosten Arq
Stichting Arq belast op jaarbasis kosten door voor de dienstverlening op het gebied van:
Huur- en servicekosten Nienoord 5 voor Kantoor, gaslwater/elektriciteit & schoonmaakkosten,
Kantoormeubilair, ICT, P&O & Financiële diensten en het bedrijfsrestaurant.

1.6.5 Financiële baten en lasten

Ontvangen intrest banken

2013 2012
€ €

8.255 7.298

8.255 7.298

1.6.6 Bezoldiging bestuur en directie

De leden van het bestuur verrichten hun werk zonder bezoldiging. Gemaakte kosten kunnen worden
gedeclareerd. In het verslagjaar is in totaal € 179,29 vergoed.

De bezoldiging en kostenvergoeding van de (interim-)directie bedroegen in totaal €56.685,11
(2012: €44.032,77).
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2. OVERIGE GEGEVENS

EJ- Pricewaterhousecooper
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2. Overige gegevens

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen regeling opgenomen over de resultaatbestemming.

2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2.

2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn
voor de resultaatbepaling 2013 en de balans per 31 december 2013.

2.4 Vaststelling jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek heeft
de jaarrekening over 2013 vastgesteld in de vergadering op 20 mei 2014.

De heer Mr. R. Peters, arts
voorzitter

De heer drs. R.J.P. Rijnders De heer Prof. Mr. C.A. Groenendijk
lid lid
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Beoordelingsverklaring

Aan: de directie van Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

Opdracht
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting instituut voor
Mensenrechten en Medisch Onderzoek te Diemen beoordeeld. De directie van de stichting is
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 640
‘Organisaties zonder winststreven’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het is onze
verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een
beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is
lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Rotterdam, ii juli 2014

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: F. Stark RA

Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch onderzoek, Ii juli2014, FS/eo33o99o/MvC/jm

PricewaterhouseCoopers Accountants NV., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,
3009 AVRotterdam
T: 088 792 0010, F: o88 792 9533, www.pwc.nl

‘PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCocpers Accountants NV )Kvt< 34180285) PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV )KvK 341 80284)
PricewaterliouseCoopers Advisory NV (KvK 34180287). PricewaterhouseCoopers Compliance Services 8 V (KvK 51414406). PncewaterhouseCoopers Pensions
Actuarial & Insurance Services B.V (Kv)< 54226368). PricewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meet aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarderi van toepassing Op wew pwc nI treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
)inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd Sil de Kamer van Koophandel te Amsterdam


