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Aan het bestuur van
Stichting LVCdeNobel
Breestraat 66
2311 CS Leiden

Kenmerk Behandeld door Datum

130ll/2013 E. Epping 28 apri12014

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Bestuur

Het dagelijks bestuur van de stichting in hetjaar 2013 wordt gevormd door:

Voorzitter: E. Snelders
Secretaris: P.A. van de Ruit
Penningmeester: G.H. SissinghIW.P.C. Combrink

Het bestuur bestaat verder uit:

G.F. Pruim
A.T. Buining
B. Teisterman
S.G.J.A. van Dijk (uitgetreden oktober 20I3)

1.2 Wijziging statuten

Op Il april 2013 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waarin de naam van de stichting is gewijzigd in
Stichting LVCdeNobe (voorheen: Stichting Leids Vrijetijdscentrum).



Stichting LVCdeNobel te Leiden

2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2013 bedraagt negatief€ 142.509 tegenover negatief€ 98.322 over 2012. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Verschil
realisatie-

Realisatie Begroting Realisatie begroting
2013 2013 2012 Verschil 2013 2013
€ € € € €

Baten

Netto-omzet 233.760 87.500 405.755 -171.995 146.260
Opbrengst uit activiteiten 248.168 125.000 393.048 -144.880 123.168
Subsidiebaten 295.497 319.900 330.813 -35.316 -24.403
Bruto-omzetresultaat 777.425 532.400 1.129.616 -352.191 245.025
Werving baten

Kostprij s van de omzet 99.232 35.000 142.155 -42.923 64.232
Uitgaven activiteiten 288.252 120.000 429.804 -141.552 168.252
Mutatie overige voorraden 22.105 -22.105

387.484 155.000 594.064 -206.580 232.484
Lasten

Lonen en salarissen 308.505 208.000 370.006 -61.501 100.505
Sociale lasten 50.336 33.000 58.192 -7.856 17.336
Pensioenlasten 24.134 19.000 31.930 -7.796 5.134
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.674 8.000 11.260 -5.586 -2.326
Overige personeelslasten 33.594 14.000 8.354 25.240 19.594
Huisvestingslasten 20.996 30.400 55.286 -34.290 -9.404
KantoorIasten 28.860 25.000 49.662 -20.802 3.860
Algemene lasten 59.551 40.000 49.727 9.824 19.551
Som der lasten 531.650 377.400 634.417 -102.767 154.250

Resultaat -141.709 -98.865 -42.844 -141.709
Financiële baten en lasten -800 543 -1.343 -800
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening -142.509 -98.322 -44.187 -142.509
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Stichting LVCdeNobel te Leiden

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2013 31-12-2012

€ € € €
Beschikbaar op lange termijn:

Vermogen
Voorzieningen

-23.200
13.888

119.309

-9.312 119.309
Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 12.536 16.851

Vastgelegd op lange termijn,
gefinancierd met middelen op korte
termijn -21.848 102.458

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voonaden
Vorderingen
Liquide middelen

18.636
39.157

7.033
58.495

207.271

Af: kortlopende schulden
57.793

79.641

272.799

170.341

Werkkapitaal -21.848 102.458

voo~i~' .' ~c~tie~
do ,i ï·, en

I
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JAARREKENING 2013
Balans per 31 december 2013
Staat van baten en lasten over 2013
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

voor id ~ icaäs
doee ' An~ ,.<e 'l:J.. ~



Stichting LVCdeNobel te Leiden

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na velwerking van het verlies)

31 december 2013 31 december 2012

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 12.536 16.851

Vlottende activa

Voorraden (2) 7.033

Vorderingen (3)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.577
Overige vorderingen en overlopende
activa 15.059 58.495

18.636 58.495
Liquide middelen (4) 39.157 207.271

70.329 289.650

voorÎ:" .. tificatie
dinden

I
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Stichting LVCdeNobel te Leiden

31 december 2013 31 december 2012

€ € € €

PASSIVA

Vermogen (5) -23.200 119.309

Voorzieningen (6)

Overige voorzieningen 13.888

Kortlopende schulden (7)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 38.766 65.328
Overige schulden en overlopende passiva 40.875 105.013

79.641 170.341

70.329 289.650

-8- I
I



2 STAAT VANBATEN EN LASTEN OVER 2013

Baten

Netto-omzet
Opbrengst uit activiteiten
Subsidiebaten

Som der baten

Lasten

Activiteitenlasten materieel

Kostprijs van de omzet
Uitgaven activiteiten
Mutatie overige voorraden

Beheerslasten personeel en materieel

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrij vingen
Overige personeelslasten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

Resultaatbestemming

Overige reserves

Stichting LVCdeNobel te Leiden

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

€ € €

(8)

(9)

(10)

233.760
248.168
295.497

87.500
125.000
319.900

405.755
393.048
330.813

777.425 532.400 1.129.616

(11) 99.232 35.000 142.155
(12) 288.252 120.000 429.804
(13) 22.105

387.484 155.000 594.064

(14) 308.505 208.000 370.006
(15) 50.336 33.000 58.192
(16) 24.134 19.000 31.930
(17) 5.674 8.000 11.260
(18) 33.594 14.000 8.354
(19) 20.996 30.400 55.286
(20) 28.860 25.000 49.662
(21) 59.551 40.000 49.727
(22) -10 -2.079
(23) 810 1.536

532.450 377.400 633.874

919.934 532.400 1.227.938

-142.509 -98.322

-142.509 -98.322

voor !.d~.t " at. ie-
.-tt'le·'"' rlonUy .,y I\!.,.,.~ç;{ij'g
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2013

Stichting LVCdeNobel te Leiden

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Rentelasten

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 1januari

Mutatie liquide middelen

Geldmiddelen per 31 december

2013 2012

€ € € €

-141.709 -98.865

5.674 6.566
13.888

7.033 22.155
39.859 -14.872

-90.700 30.023

-165.955 -54.993

-800 543

-166.755 -54.450

-1.359 -5.381
4.693

-1.359 -688

-168.114 -55.138

2013 2012

€ €

207.271

-168.114

€ €

262.409

-55.138

39.157 207.271

voor idr#. '.1 .tie-
dop::öa .. ~'.,;./çg .~~g

I

- 10-



Stichting LVCdeNobel te Leiden

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VANDE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn Cl Kleine oragnisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in hetjaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Continuïteitsveronderstelling

De huur van het bedrijfspand van 'Stichting LVCdeNobel' is in 2013 opgezegd. Daarnaast is de stichting
benoemd tot exploitant van het nieuwe poppodium in Leiden, 'de Nobel', welke naar verwachting medio 2014
gereed zal zijn. De activiteiten van de stichting en de exploitatie van het nieuwe poppodium zullen worden
voortgezet in een nieuwe stichting 'Stichting Gebr. de Nobel'. De activiteiten van stichting 'Stichting
LVCdeNobel' zullen hiermee tot een einde komen. De gemeente Leiden heeft een subsidie beschikbaar
gesteld voor de transitie periode. Deze subsidie is naar verwachting afdoende om de verplichtingen van'
Stichting LVCdeNobel' afte wikkelen. Over de toekomst van de 'Stichting LVCdeNobel' na de transitie
periode is door het bestuur nog geen besluit genomen. Op basis van deze veronderstelling is de jaarrekening
opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Activiteiten

Stichting LVCdeNobel heeft ten doel het opbouwen, inrichten en exploiteren van een
poporganisatie, die in samenwerking met partners in en buiten Leiden en in en buiten de muziekwereld
initiatieven aan elkaar verbindt en een podium biedt voor een breed scala van muziekstromingen en
beginnende muziekanten.

Foutenherstel

In de jaarrekening 2012 zijn de volgende fundamentele fouten geconstateerd:

Voor het openstaande verlofsaldo van de werknemers per 31-12-2012 was geen verplichting opgenomen.
Daarnaast zijn facturen van leveranciers met betrekking tot het boekjaar 2012 verantwoord in het boekjaar
2013. Deze fouten zijn hersteld conform richtlijn 150.202 door middel van een correctie van de Overige
schulden alsmede het Vermogen per 1januari 2013 en het Resultaat 2012. Het effect van het foutenherstel op
het Vermogen, de Overige schulden per 1januari 2013 en het Resultaat over 2012 verwijzen wij naar de
toelichting op het foutenherstel.

Inde balans en staat van baten en lasten zjin voor de verbetering van het inzicht de vergelijkende cijfers over
2012 aangepast.

- 11 -



Stichting LVCdeNobel te Leiden

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde ofvervaardigingslasten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrij gings-prijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden,

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste velwerking 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 mindeling gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hielmee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Overige voorzieningen

Reorganisatievoorziening

Ten behoeve van de reorganisatie is een voorziening getroffen voor het nog uit de nog uit te keren
vergoedingen.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

- 12-



Stichting LVCdeNobel te Leiden

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd C.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaal'de, op basis van de verwachte economische levensduur.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VANHET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

voor i l "!icatie
do I . den
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Stichting LVCdeNobel te Leiden

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€
Boekwaarde per 1januari 2013
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

57.966
-41.115

16.851

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

1.359
-5.674

-4.315

Boekwaarde per 31 december 2013
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

59.325
-46.789

12.536

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris 20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2013

€

31-12-2012

€

2. Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 7.033

- 14-



Stichting LVCdeNobel te Leiden

31-12-2013

€

31-12-2012

€
Gereed product en handelsgoederen

Barvoorraad inclusief fust
Voorraad boeken

7.033
22.105

Voorziening incourante voorraden boeken
29.138
-22.105

7.033

3. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.577

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 15.059 58.495

Overlopende activa

Rente
Bonussen
Verzekeringen
Subsidies
Te ontvangen bedragen
Diversen

346
10.622 22.548
2.255 3.719

9.692
17.990

2.182 4.200

15.059 58.495

4. Liquide middelen

ING Bank N.V., rekening-courant
ING Bank N.V., extra bonus rekening
ING BanIeN.V., rekening-courant
Kas
Gelden onderweg

4.801
101

22.661
11.594

42.234
104.755
22.563
14.319
23.400

39.157 207.271

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting.

voor ide
doek ' ri
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Stichting LVCdeNobel teLelden

PASSIVA

31-12-2013 31-12-2012

€ €

5. Eigen vermogen

Overige reserves -23.200 119.309

2013 2012

€ €

Overige reserves

Stand per 1januari 119.309 217.631
Resultaatbestemming boekjaar -142.509 -98.322
Stand per 31 december -23.200 119.309

Voor een toelichting op het foutenherstel wordt verwezen naar de toelichting op het foutenherstel.

6. Voorzieningen

31-12-2013

€

31-12-2012

€

Overige voorzieningen

Reorganisatievoorziening 13.888

Als gevolg van reorganisatie is het personeelsbestand verkleind. Voor de hiermee verwachte vergoedingen in
de vorm van een aanvulling op de lopende WW-uitkeringen van de onder het sociaal plan vallende
werknemers is door het bestuur een reorganisatievoorziening gevormd,

7. Kortlopende schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioenen

5.745
22.760 31.931
16.006 27.652-----
38.766 65.328

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 40.875 105.013

voor i~.... ificatie~
do i den

\
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Stichting LVCdeNobel te Leiden

31-12-2013

€

31-12-2012

€

Overlopende passiva

Vakantiegeld
Vakantiedagen
Accountantskosten
Advieskosten
Nettoloon
Nog te betalen kosten diversen

7.126 16.460
17.999 12.044
13.000 6.481
1.409
1.341 12.839

57.189

40.875 105.013

voor id~atie
doe~en
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Stichting LVCdeNobel te Leiden

6 TOELICHTING OP DE STAATVANBATEN EN LASTEN OVER 2013

Realisatie Realisatie
2013 2012

€ €
8. Netto-omzet

Omzetbar 233.632 405.538
Omzet speelautomaten 128 217

233.760 405.755

9. Opbrengst uit activiteiten

Recettes 248.168 393.048

10. Subsidiebaten

Subsidie gemeente Leiden structureel 263.355 285.423
Subsidie gemeente Leiden incidenteel 30.560 25.874
Subsidie Nederlands Fonds voor Podiumkunsten 1.582 18.516
Overige subsidies 1.000

295.497 330.813

11. Kostprijs van de omzet

Inkoop dranken 82.504 154.245
Inkoop eetcounter 1.002
Glaswerk en diversen 1.444 3.251
Mutatie voorraad 7.033 50
Bonus drank leverancier -9.879 -22.548
Inhuur beveiliging 18.130 6.155

99.232 142.155

12. Uitgaven activiteiten

Kosten activiteiten 288.252 429.804

13.Mutatie overige voorraden

Mutatie voorziening incourante voorraden 22.105

- 18 -



Stichting LVCdeNobel te Leiden

Personeelslasten

Realisatie Realisatie
2013 2012

€ €
14.Lonen en salarissen

Bruto lonen 300.918 375.196
Mutatie reservering vakantiedagen 5.955 12.044
Mutatie vakantiegeldverplichting -9.334 300
Mutatie reorganisatievoorziening 13.888

311.427 387.540
Ontvangen subsidies -2.922 -17.534

308.505 370.006

15. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten
Ziekengeldverzekering

41.758
8.578

50.383
7.809

50.336 58.192

16.Pensioenlasten

Pensioenlasten 24.134 31.930

De pensioenregeling betreft een toegezegde bijdrageregeling.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2013 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam (2012: 14).

17. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 5.674 6.566
Boekbaten / lasten 4.694

5.674 11.260

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 5.674 6.566
Boekbaten / lasten 4.694

5.674 11.260

- 19 -



Stichting LVCdeNobel te Leiden

Overige bedrijfslasten

Realisatie
2013

Realisatie
2012

€ €
18.Overige personeelslasten

Reislastenvergoedingen
Belastingvrije uitkeringen
Deskundigheidsbevorderingen
Kosten Arboned
Representatiekosten personeel
Overige personeelslasten

4.445
18.422
5.625
257
936

3.909

5.353
363

324
150

2.164

33.594 8.354

19.Huisvestingslasten

Huur onroerend goed 24.648
Gas water lieht 13.764 19.660
Onderhoudslasten 1.401 1.177
Vaste lasten 3.394 4.125
Schoonmaaklasten 2.437 4.586
Overige huisvestingslasten 1.090

20.996 55.286

20.Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 4.926 5.222
Drukwerk 3.960 8.563
Contributies en abonnementen 6.792 11.104
Verzekering 5.135 7.804
Kleine aanschaffmgen 299
Automatiseringslasten 6.339 14.148
Servicecontracten 712 2.522
Overige kantoorlasten 996

28.860 49.662

21.Algemene lasten

Accountantslasten
Salarisadministratie
Advieslasten
Overige algemene lasten

15.839 10.756
1.115 1.100

41.699 36.092
898 1.779-----

59.551 49.727

voor ide~tie
doei~

,
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Stichting LVCdeNobel te Leiden

Financiële baten en lasten

Realisatie
2013

Realisatie
2012

€ €
22.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente ING Bank spaarrekeningen 10 2.079

23.Rentelasten en soortgelijke lasten

Banklasten -810 -1.536

- 21 -



Stichting LVCdeNobel te Leiden

7 TOELICHTING OPHET FUNDAMENTELEFOUTENHERSTEL

1-1-2013 Foutenherstel 31-12-2012
Vermogen

Overige reserves 217.631 0 217.631
Resultaatbestemming -79.510 -18.812 -98.322
Totaal vermogen 138.121 -18.812 119.309

Overige schulden

Onvoorzien 2.500 -2.500 0
Totaaloverige schulden 2.500 -2.500 0

Overlopende passiva

Vakantiegeld 16.460 0 16.460
Vakantiedagen 0 12.044 12.044
Accountantskosten 6.481 0 6.481
Nettoloon 12.839 0 12.839
Nog te betalen kosten diversen 47.921 9.268 57.189
Totaaloverlopende passiva 83.701 21.312 105.013

-22 -



Ondertekening bestuur voor akkoord

Leiden, 28 april 2014

E. Snelders P. van de Ruit

w.P.C. Combrink

vooridAt~catie.
do~en



Stichting LVCdeNobel te Leiden

8 OVERIGE GEGEVENS



Accountants ~AKER TILLY
BERK

Stichting LVCdeNobel
T.a.v. het bestuur
Breestraat 66
2311 CS LEIDEN

Baker Tilly Berk N.V.
Delftse Jaagpad la
Postbus 624
2300 AP Leiden
T: +31 (0)71 305 00 00
F: +31 (0)71 305 00 50
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting LVCdeNobel te
Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en
de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Cl "Kleine Organisaties- zonder-winststreven".
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeelover de jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de Stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting LVCdeNobel per 31 december 2013 en
van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving Cl "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2012 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter
vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan
gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen
in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.

Leiden, 28 april 2014

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend:
drs. A. Ruigendijk
Registeraccou ntant
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