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Stichting Impuls Foundation

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Overige vorderingen

(1)

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overlopende activa

Liquide middelen

6
1.136

(2)

-4-

1.142

-

26.511

35.082

27.653

35.082

Stichting Impuls Foundation

31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Overige reserves
Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden
Overlopende passiva

202

232

(4)

25.624
1.827
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5.130
25.624
4.096
27.451

34.850

27.653

35.082
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Baten

Realisatie
2017

Budget 2017

Realisatie
2016

€

€

€

4

-

-20

34

-

51

-30

-

-71

-30

-

-71

Lasten
(6)

Financiële lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De stichting is werkzaam binnen het werkgebied van SWWT en stelt zich ten doel:
het ondersteunen van, initiëren, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van activiteiten en
werkzaamheden op het gebied van welzijn, kinderopvang en activerende, ondersteunende begeleiding
ingevolge artikel 8 van AWBZ, alles in de ruimste zin van het woord, ten dienste van rechtspersonen die
bestuurd worden door oprichter, al dan niet in samenwerking met andere partijen.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het al dan niet op verzoek ontplooien van nieuwe initiatieven
voornoemd werkterrein; het verzorgen van alle activiteiten en werkzaamheden die wenselijk zijn ter
ondersteuning van de rechtspersonen die bestuurd worden door de oprichter; het inrichten en exploiteren van
nieuwe werkeenheden; alle overige de stichting ten dienste staande wettige middelen. De stichting beoogt
niet het maken van winst.
Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 640 Organisaties zonder winststreven opgesteld.
Groepsverhoudingen
De entiteit maakt deel uit van een groep, waarvan Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden te Amsterdam aan
het hoofd staat.
In de jaarrekening van Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden is het bestuursverslag opgenomen waarin ook
de activiteiten van deze stichting worden weergegeven.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
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 het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden
verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale
waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze
ter vrije beschikking.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van
de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan
door (dis)agio of transactiekosten.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Financiële lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Overige vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

6

-

Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden
2017

2016

€

€

Stand per 1 januari
Mutatie
Rente

-5.129
5.169

-

40
-34

-

6

-

Stand per 31 december
Over de vordering wordt 2,00% rente berekend.
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

1.136

-

26.511

35.082

2. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
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PASSIVA
3. Reserves en fondsen

Overige reserves

2017

2016

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

232
-30

303
-71

Stand per 31 december

202

232

4. Kortlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Schulden aan groepsmaatschappijen
Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

-

5.130

2017

2016

€

€

Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden
Stand per 1 januari
Mutatie

-

5.079

Rente

-

5.079
51

Stand per 31 december

-

5.130

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige schulden
Nog te besteden subsidies/donaties

25.624

25.624

1.827

2.271
1.825

1.827

4.096

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen kosten
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Fiscale eenheid
De door SWWT beheerde organisaties handelen momenteel als ware sprake van een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting, zodat ter zake onderlinge prestaties geen omzetbelasting aan elkaar in rekening wordt
gebracht.

Toerekeningen en doorbelastingen
Met de overige door SWWT bestuurde rechtspersonen zijn overeenkomsten afgesloten ten behoeve van
management ondersteuning van stafactiviteiten en overige dienstverlening. De overeenkomsten zijn
aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van twee jaar. De bijdrage in deze overhead is
gerelateerd aan (subsidie) opbrengsten. Daarnaast vinden onderlinge toerekeningen en doorbelastingen plaats
van personeel en kosten tussen de diverse (Impuls) groepsmaatschappijen. Hierover zijn tussen partijen
overeenkomsten gemaakt voor onbepaalde tijd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

5. Overige inkomensten/donaties
Overige inkomensten/donaties

4

-20

-34

-51

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van bestuurders is nihil.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam (2016: 0).

6. Financiële lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente schuld Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Ondertekening bestuur

Amsterdam, 11 april 2018

Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden
Mw. M.M. Heijtel
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OVERIGE GEGEVENS
1

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van baten en
lasten op pagina 5. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene ledenvergadering is dit voorstel reeds
in de jaarrekening verwerkt.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Impuls Foundation

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Impuls Foundation te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Impuls Foundation per 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Impuls Foundation zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

-

het bestuursverslag; en
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van RJ 640 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

mth accountants & adviseurs b.v.
Middendreef 297
8233 GT Lelystad

+31 (0)320 232 435
lelystad@mth.nl

KvK 39095983
NL 8170 27 993 B01

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting;

14

-

-

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur van de stichting onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Lelystad, 11 april 2018
mth accountants & adviseurs b.v.

Was getekend

S.A. Frenay
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