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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1) - 5.702
Materiële vaste activa  (2) 86.624 97.829

86.624 103.531

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 188.082 132.933
Geldmiddelen  (4) 753.141 306.634

941.223 439.567

Totaal tellingen 1.027.847 543.098
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (5) 230.722 234.891

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 267.805 50.034
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 79.925 56.795
Schulden terzake van pensioenen 3.415 1.696
Overige schulden en overlopende passiva 445.980 199.682

797.125 308.207

Totaal tellingen 1.027.847 543.098
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
Baten

Baten uit fondsenwerving  (7) 13 19.694
Subsidiebaten  (8) 3.148.026 1.860.897
Overige baten  (9) 186.139 106.325

Som der baten 3.334.178 1.986.916

Lasten

Beheer en administratie

Personeelslasten  (10) 1.504.577 1.072.293
Afschrijvingen  (11) 48.827 52.724
Overige personeelslasten  (12) 1.021.000 479.666
Huisvestingslasten  (13) 74.573 59.978
Exploitatielasten  (14) 15.200 11.358
Kantoorlasten  (15) 298.809 123.762
Verkooplasten  (16) 144.207 22.384
Algemene lasten  (17) 226.196 189.712
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (18) -70 -482

3.333.319 2.011.395

Saldo 859 -24.479

Stichting 113 Online, Amsterdam
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting 113 Online, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit:

a. het verminderen en voorkomen van suïcidaliteit bij mensen in levensnood en het vergroten van hun
zelfredzaamheid;
b. het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood, waarbij de stichting zich
hierbij niet richt op het verkrijgen van hulp bij zelfdoding;
c. het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood, waaronder begrepen wordt
naasten, nabestaanden, professionals, betrokken in de onderwijs- en werksfeer;
d. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het verbreiden van kennis en vaardigheden op dit  gebied;
e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan
bevordelijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

In het kader van het bovenstaande voert de stichting actvitieten uit op grond van de instellingssubsidie VWS,
projectsubsidie Landelijke Agenda en Supranet.

De stichting heeft een ANBI-status. De stichting heeft geen CBF keurmerk.

Vestigingsadres

Stichting 113 Online (geregistreerd onder KvK-nummer 17237527) is feitelijk gevestigd op Paasheuvelweg 3 te
Amsterdam.

Verbonden partijen

Naast de maatschappijen die onder de financiële vaste activa zijn vermeld, zijn nog de volgende partijen
verbonden met de rechtspersoon:
- Stichting Fonds Suïcidepreventie

Het bestuur van Stichting Fonds Suïcidepreventie bestaat uit twee leden van het bestuur van Stichting 113
Online en een onafhankelijke bestuurder.

Juridische fusie

Per 1 januari 2016 heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen Stichting 113 Online en Stichting Ex6,
waarbij Stichting Ex6 heeft opgehouden te bestaan. De verwerking heeft plaats gevonden conform de pooling of
interests methode. Daarbij zijn de cijfers van het vergelijkende boekjaar 2015 aangepast, middels opname van de
activa en passiva en de baten en lasten over het boekjaar 2015 van Stichting Ex6 in de vergeljkende cijfers
2015.
Er zijn bij de fusie geen activiteiten afgestoten.

Stichting 113 Online, Amsterdam
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 640 (organisaties zonder winsstreven).

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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Op grond van de in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting 113 Online
worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur niet anders
heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening.
Waar nodig is van deze vrijstellingen gebruik gemaakt.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar.
Ten gevolgen van de fusie per 1 januari 2016 tussen Stichting 113 Online en Stichting Ex6, waarbij Stichting
Ex6 is opgehouden te bestaan, zijn conform de geldende regelgeving de vergelijkende cijfers aangepast. Middels
toepassing van de pooling of interests methode zijn de activa en passiva en de baten en lasten van het boekjaar
2015  van Stichting Ex6 en de baten en lasten in het vergelijkende boekjaar 2015 in de jaarrekening  van
Stichting 113 Online verwerkt.
Het eigen vermogen van Stichting Ex6 bedroeg  ultimo 2015 bedroeg -/- 3.375. De liquide middelen ultimo 2015
ad € 92.595 zijn aangewend voor het betalen van de kortlopende schulden. Het eigen vermogen ultimo 2015 van
Stichting 113 Online is € 3.375 lager dan in de definitieve jaarrekening 2015. Dit is veroorzaakt door de
verwerking van de mutaties ten gevolge van de fusie.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting 113 Online zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van
het in art. 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 betreffende jaarrekeningposten.

Reclassificatie

De rubricering van de posten in de resultatenrekening is ten opzichte van voorgaand boekjaar op onderdelen
gewijzigd, daarbij zijn de vergeljkende cijfers ten behoeve van het inzicht eveneens aangepast. De aanpassing is
een gevolg van de gewijzigde opzet van de financiele administratie ten gevolge van wijzigingen van de
subsidievoorwaarden.

Stichting 113 Online, Amsterdam
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is
gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar
opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 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.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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.

Geldmiddelen

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

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 netto-omzet en de lasten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Lasten algemeen

De personeelslasten en andere lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de
kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Stichting 113 Online, Amsterdam
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan
de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs respectievelijk de lasten van onderzoek en ontwikkeling.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen.

Stichting 113 Online, Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

l.ruigrok
Typemachine
7



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2016

€

31-12-2015

€

1. Immateriële vaste activa

Website - 5.702

Website

€

Boekwaarde per 1 januari 2016
Verkrijgingsprijs 41.037
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -35.335

5.702

Mutaties
Afschrijvingen -5.702

Boekwaarde per 31 december 2016
Verkrijgingsprijs 41.037
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -41.037

-

Afschrijvingspercentages
%

Website  33,33

Stichting 113 Online, Amsterdam
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2016

€

2015

€

Website

Verkrijgingsprijs 41.037 41.037
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -35.335 -21.657

Boekwaarde per 1 januari 5.702 19.380

Mutaties
Afschrijvingen -5.702 -13.678

Verkrijgingsprijs 41.037 41.037
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -41.037 -35.335

Boekwaarde per 31 december - 5.702

31-12-2016

€

31-12-2015

€

2. Materiële vaste activa

Verbouwing 26.347 42.485
Inventaris 24.207 29.596
Hardware 46.647 50.482
Egalisatie reserve -10.577 -24.734

86.624 97.829

Verbouwing

€

Inventaris

€

Hardware

€

Egalisatie
reserve

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari
2016
Aanschaffingswaarde 86.891 41.081 103.233 -54.657 176.548
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -44.406 -11.484 -52.751 29.923 -78.718

42.485 29.597 50.482 -24.734 97.830

Mutaties
Investeringen 11.263 3.214 17.442 - 31.919
Afschrijvingen -27.401 -8.604 -21.277 14.157 -43.125

-16.138 -5.390 -3.835 14.157 -11.206

Stichting 113 Online, Amsterdam
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Verbouwing

€

Inventaris

€

Hardware

€

Egalisatie
reserve

€

Totaal

€

Boekwaarde per 31 december
2016
Aanschaffingswaarde 98.154 44.295 120.675 -54.657 208.467
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -71.807 -20.088 -74.028 44.080 -121.843

Boekwaarde per 31 december
2016 26.347 24.207 46.647 -10.577 86.624

Afschrijvingspercentages
%

Verbouwing  33,33
Inventaris  20
Hardware  20-25
Egalisatie reserve  20/33,33
De egalisatiereserve heeft betrekking op in 2014 ontvangen bedragen van Stichting Fonds Suicidepreventie met
betrekking tot bijdragen in gedane investeringen. De bijdrage is geactiveerd en wordt in lijn met de
afschrijvingen op de desbetreffende investering in mindering gebracht op de afschrijvingslasten.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016

€

31-12-2015

€

3. Vorderingen

Debiteuren 70.972 49.956
Overige vorderingen en overlopende activa 117.110 82.977

188.082 132.933

Debiteuren

Debiteuren 70.972 49.956

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 117.110 82.977

Stichting 113 Online, Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

l.ruigrok
Typemachine
10



31-12-2016

€

31-12-2015

€

Overlopende activa

Nog te factureren trainingen 7.465 -
Huur 5.599 5.578
Rente - 387
Verzekeringen 3.807 496
Contributies en abonnementen 1.997 1.997
Te ontvangen creditfacturen met betrekking tot automatisering 3.052 10.473
Vooruitbetaalde kosten 1.497 2.063
Nog te besteden subsidie Landellijke Agenda 18.459 7.120
Nog te ontvangen bedragen Stichting Fonds Suïcidepreventie 50.000 54.863
Nog te ontvangen OVA 2016 25.234 -

117.110 82.977

4. Geldmiddelen

Rabobank (565) 234.757 46.113
Rabobank  (375) 501.534 151.147
Rabobank (134) inzake waarborgsom huur 16.850 16.780
Rabobank Stichting Ex6 - 92.594

753.141 306.634

Per balansdatum staan de liquide middelen, behoudens Rabobank 1269.180.134, binnen de doelstellingen van de
stichting en de door de subsidie verstrekkende partijen gestelde voorwaarden ter vrije beschikking van de
stichting.

Stichting 113 Online, Amsterdam
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PASSIVA

31-12-2016

€

31-12-2015

€

5. Stichtingsvermogen

Overige reserves 230.722 234.891

Overige reserves

Vrij besteedbaar stichtingsvermogen

Balans per 1 januari 234.891 233.269
Resultaat overige - -17.815
Resultaat projectsubsidie Landelijke Agenda* -5.028 -3.540
Vrijval egalisatiereserve - 22.977

Balans per 31 december 229.863 234.891

*) Het negatieve saldo 2016 ad € 5.028 heeft betrekking op het op 31 augustus 2016 gesloten project Landelijke
Agenda. Dit betreft het 2e jaar van de subsidie.

De overige reserves dienen te worden besteed binnen de doelstellingen van de stichting.

Egalisatiereserve

Balans per 1 januari - 38.973
Terugbetaling subsidie - -12.874
Resultaatbestemming 859 -3.122
Vrijval - -22.977

Balans per 31 december 859 -

De egalisatiereserve betreft het verschil tussen de ontvangen instellingsubsidie van het ministerie van VWS en de
werkelijke kosten van de acitviteiten waarvoor de subsidie is verleend. De maximale reserve mag (mits de
activiteiten zijn uitgevoerd conform de doelstellingen zoals benoemd in de beschikking) niet hoger zijn dan 10%
van de instellingssubsidie van het desbetreffende verslagjaar.
(voor 2016 is dit 10% van € 2.470.509).

6. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 267.805 50.034

Stichting 113 Online, Amsterdam
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31-12-2016

€

31-12-2015

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 79.925 56.795

Schulden terzake van pensioenen

Pensioen 3.415 1.696

De pensioenregeling is een middelloonregeling en wordt uitgevoerd door PGGM.
Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Vanuit de
bepalingen in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds verplicht
gesteld.
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel
van kostendekkende premiebetalingen.
De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2016 volgens opgave van het
fonds 90,1 %. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting
tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 445.980 199.682

Overlopende passiva

Vakantiegeld 47.044 37.857
Vakantiedagen 55.700 41.015
Accountantskosten 21.500 17.500
Advieskosten - 1.732
Rente- en bankkosten 116 116
Vooruitgefactureerde bedragen trainingen 26.800 29.600
Nog te betalen kosten 19.289 3.367
Terugbetaling subsidie VWS 2015 - 22.121
Nog te betalen bedragen Stichting Fonds Suïcidepreventie - 46.374
Vooruitontvangen project subsidie Supranet 220.615 -
Vooruitontvangen subsidie ZonMW inzake Supranet 54.916 -

445.980 199.682

Stichting 113 Online, Amsterdam
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
7. Baten uit fondsenwerving

Giften 13 19.694

8. Subsidiebaten

Instellingssubsidie VWS 2.470.509 1.172.688
Terugbetaling subsidie VWS 2015 - -22.121
Projectsubsidie Supranet 223.004 -
Projectsubsidie Landelijke Agenda 325.936 330.458
Overige subsidies en bijdragen (Innovatiefonds zorgverzekeraars) 103.615 -
Instellingssubsidie VWS Stichting Ex6 - 379.872
Projectsubsidie ZonMW 24.962 -

3.148.026 1.860.897

De projectsubsidies Supranet en Landelijke agenda bestaan uit de in het verslagjaar bestede bedragen.

9. Overige baten

Trainingen 136.139 106.325
Bijdrage Stichting Fonds Suïcidepreventie 50.000 -

186.139 106.325

10. Personeelslasten

Lonen en salarissen 1.226.015 851.220
Sociale lasten 176.517 138.581
Pensioenlasten 102.045 82.492

1.504.577 1.072.293

Lonen en salarissen

Bruto lonen 1.141.867 927.472
Mutatie vakantiedagenverplichting 14.685 11.979
Mutatie vakantiegeldverplichting 9.187 6.260
Reiskostenvergoeding 62.056 46.895

1.227.795 992.606
Baten ziekteverzuim uitkeringen -1.780 -20.963
Bijdragen van Stichting Fonds Suïcidepreventie - -120.423

1.226.015 851.220

De Stichting valt verplicht onder de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
Ten aanzien van de bezoldiging van directeur en bestuurders zijn de bepalingen van de WNT van toepassing.

Stichting 113 Online, Amsterdam
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Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 176.517 138.581

Pensioenlasten

Pensioenlasten 102.045 82.492

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 23 fte's werkzaam (2015: 16).

11. Afschrijvingen

Immateriële vaste activa 5.702 13.678
Materiële vaste activa 43.125 39.046

48.827 52.724

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Website 5.702 13.678

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 27.401 25.883
Inventaris 8.604 6.909
Hardware 21.277 20.411
Egalisatie reserve -14.157 -14.157

43.125 39.046

Overige bedrijfslasten

12. Overige personeelslasten

Inhuur derden 796.783 318.637
Congreskosten 45.232 16.820
Kilometervergoedingen 28.885 24.155
Onkostenvergoeding - 2.264
Werving en selectiekosten 2.910 12.711
Kantine 16.785 7.604
Kosten arbodienst - 1.234
Opleidingskosten 40.358 7.553
Verzuimverzekering 18.212 18.204
Raad van Bestuur 10.000 11.254
Raad van Toezicht 10.000 10.998
Sensoor 36.000 36.000
Overige personeelskosten 15.835 12.232

1.021.000 479.666

Stichting 113 Online, Amsterdam
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De vacatiegeld Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn conform de wettelijke eisen ten aanzien van
beloning van bestuurders van een ANBI.

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
13. Huisvestingslasten

Huur kantoorruimte 67.095 67.893
Schoonmaaklasten - 2.860
Afrekening servicelasten 2014 - -10.775
Overige huisvestingslasten 7.478 -

74.573 59.978

14. Exploitatielasten

Kleine aanschaffingen 15.200 11.358

15. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 35.105 12.097
Automatisering/internet/telefoon en crisislijn 262.713 116.129
Contributies en abonnementen 991 8.682
Bijdragen van Stichting Fonds Suïcidepreventie - -13.146

298.809 123.762

16. Verkooplasten

PR, reklame- en advertentielasten 192.702 20.788
Reis- en verblijflasten - 1.596
Overige verkooplasten 7.770 -

200.472 22.384
Bijdrage Suicidefonds (publiekscampagne) -56.265 -

144.207 22.384

Stichting 113 Online, Amsterdam
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Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€

Stichting 113 Online, Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

17.Algemene lasten

Accountantslasten                                                                                                                16.500               18.641
Administratielasten                                                                                                      38.052               48.827
Advieslasten                                                                                                               138.553               23.890
Lasten werkzaamheden loonadministratie                                                                            10.000                 9.500
Verzekeringen                                                                                                                        5.991                 8.373
Banklasten                                                                                                                             1.761                 1.123
Lasten ten behoeve van project Landelijke Agenda                                                                4.973                  -426
Lasten ten behoeve van project Gatekeepers                                                                                  -               79.534
Overige algemene lasten                                                                                                      10.366                    250

226.196             189.712

Financiële baten en lasten

18.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank                                                                                                                         70                    482

l.ruigrok
Typemachine
17




