














Balans per 31 december 2012

Ref. 31-12-2012 31-12-2011
ACTIVA
Beleggingen 3.1
- landerijen 7.644.060 7.547.000
- onroerend goed 2.135.330 1.921.360
- effecten 73.726.748 69.485.974
- spaarrekeningen 6.782.720 4.578.374

90.288.858 83.532.708

Vorderingen en overlopende activa 3.2 683.890 584.026

Liquide middelen 477.421 128.434

91.450.169 84.245.168
PASSIVA
Eigen vermogen 3.3  

- algemene reserve 87.831.971  81.182.123
- bestemmingsfonds nalatenschap 403.122 -

88.235.093  81.182.123
Voorzieningen 3.4
- onderhoud onroerend goed 111.522 224.115
- pensioenverplichting 73.804 77.562

185.326 301.677

Kortlopende schulden en overlopende passiva 3.5 3.029.750 2.761.368

91.450.169 84.245.168



Staat van baten en lasten over 2012

Ref. 2012 2011
BATEN
Beleggingen 4.1
- landerijen 227.801 210.533
- onroerend goed 173.387 168.798
- effecten 2.384.365 2.605.371
- rente spaargelden 126.306 77.787

2.911.859 3.062.489

Koersverschillen effecten 4.6 4.142.640 -
Herwaardering landerijen 4.7 1.268.390 -
Vrijgevallen donaties 4.2 233.798 338.344
Diverse baten
- boekwinst verkoop grond 560.000 -
- netto resultaat pachtwisseling 486.000 -
- baten uit erfenis 423.122 -
- overigen 79.646 -

1.548.768 -
Totaal baten 10.105.455 3.400.833
LASTEN
Donaties 4.3 2.518.470 2.637.244
Koersverschillen effecten 4.6 - 3.048.598
Salarissen en sociale lasten 4.4 262.809 221.089
Bureau- en beheerkosten 4.5 271.206 149.089
Totaal lasten 3.052.485 6.056.020
Resultaat boekjaar 7.052.970 -2.655.187

Bestemming van het resultaat
Toevoeging bestemmingsfonds nalatenschap 423.122 -
Onttrekking bestemmingsfonds nalatenschap -20.000 -
Toevoeging Algemene Reserve 6.649.848 -
Onttrekking Algemene Reserve - -2.655.187
Totaal bestemming van het resultaat 7.052.970 -2.655.187
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het College van Regenten van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Roomsch Catholijk Oude
Armenkantoor te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2012 en de staat van baten en lasten over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie 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 Richtlijn 640
'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De directie is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie 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 oordeel over 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 jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

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 de directie 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.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor per 31 december 2012 en van het
resultaat over 2012 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Amsterdam, 25 maart 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door
drs. J.L. Sebel RA



vermogen
per ultimo

beleggingen
per ultimo

opbrengst
beleggingen

koers resultaat
effecten

donatiebudget toegekende
donaties

aantal
donaties

2002 è 62.382.921 63.563.306 3.067.227 -5.811.503 2.700.000 2.675.079 116

2003 è 65.252.798 65.357.149 3.935.136 1.137.973 2.500.000 1.853.869 184

2004 è 74.214.076 75.469.749 2.965.239 5.991.879 2.500.000 1.968.980 269

2005 è 80.210.390 81.025.394 3.185.959 5.109.447 2.500.000 2.322.284 289

2006 è 83.119.716 85.114.222 3.220.325 2.363.589 2.500.000 2.351.370 413

2007 è 80.065.443 83.288.194 3.108.692 -3.201.866 2.500.000 2.525.855 374

2008 è 68.508.840 71.620.788 3.942.083 -12.885.162 2.500.000 2.473.441 510

2009 è 78.633.609 80.587.340 4.020.770 5.148.176 2.000.000 1.959.330 580

2010 è 83.837.310 85.664.384 3.174.115 3.532.553 2.250.000 2.046.906 505

2011 è 81.182.123 83.532.708 3.062.489 -3.048.598 2.500.000 2.637.244 684

2012 è 88.235.093 90.288.858 2.911.859 4.142.640 2.600.000 2.518.470 271
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Donaties = < € 5.000,-

Donaties > € 5.000,- en < € 15.000,-

Donaties = > € 15.000,-
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