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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
2016
€

€

BEGROOT 2016
€
€

2015
€

€

BATEN
Baten als tegenprestatie
voor de levering van
producten en/of
diensten
Subsidiebaten
Financiële baten
Overige baten
LASTEN
Inkoopwaarde van de
geleverde producten
en/of diensten
Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste
activa
Overige lasten

79.985
844.107
160
36.936
961.188

65.850
937.551
50
3.320
1.006.771

78.847
830.725
901
7.722
918.195

69.459
655.049

93.350
702.550

103.664
676.062

17.826
169.786

17.996
189.951

18.051
182.975

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

912.120

1.003.847

980.752

49.068

2.924

-62.557

BESTEMMING SALDO 2016
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsfonds
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51.217
-2.149
49.068
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2016
Algemeen
Doelstelling volgens de statuten

1. De stichting heef ten doel: het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners en bij
te dragen aan de sociale kwaliteit van de samenleving in het gebied waar de stichting werkzaam is; en
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. zich op de hoogte te houden van de wensen en noden van de inwoners van het werkgebied en anderzijds
het informeren van diezelfde inwoners over de activiteiten en mogelijkheden, die de stichting heeft;
b. het aanbieden van activiteiten ten behoeven van individuele personen en groepen van personen op het
gebied van welzijnswerk;
c. het activeren en ondersteunen van sociale verbanden;
d. het begeleiden en ondersteunen van personen teneinde het sociaal functioneren van die personen en de
wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te verbeteren;
e. het bieden van mogelijkheden aan (groepen van) personen zich te ontspannen en te ontplooien;
f. het geven van voorlichting en advies aan (groepen van) personen en instanties;
g. het aantrekken van begeleiders en vrijwilligers;
h. het ondersteunen en begeleiden van vraag en aanbod ten behoeve van mantelzorg en vrijwillige inzet in
de lokale samenleving;
i. het bieden van dienstverlening aan kwetsbare personen;
j. indien noodzakelijk het instandhouden, exploiteren en beschikbaar stellen of verhuren van accommodaties
ten behoeve van het realiseren van voormelde doelstelling;
k. het aangaan van samenwerkingsafspraken en/of samenwerkingsovereenkomsten met anderen ten
behoeve van het realiseren van voormelde doelstelling;
l. alle overige wettelijke middelen, die voor de verwezenlijking van voormelde doelstelling bevorderlijk
kunnen zijn.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ), die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving, waarbij specifiek RJ 640 in acht is genomen.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo 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.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het bestuur van Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Baten
Baten omvat de opbrengsten uit de levering van diensten en subsidies onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Verantwoording van baten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
Overheidssubsidies en overheidsheffingen
Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
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Rentebaten
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa.
Personeelsbeloningen
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 respectievelijk de belastingautoriteit.
Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
overige baten respectievelijk de overige lasten.
Rentelasten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Subsidievoorwaarden
Aanvraag voor een budgetsubsidie wordt gedaan uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar of
de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
De aanvraag van de vaststelling dient uiterlijk voor 1 juni in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor
de subsidie is verleend te zijn ingediend. De vaststelling bevat:
- een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en in
hoeverre de met die activiteiten beoogde doelstellingen zijn behaald;
- een volledig financieel jaarverslag, ten minste bestaande uit de verlies- en winstrekening en de balans, met
een toelichting daarop;
- een accountantsverklaring op basis van een controleopdracht.
Personeelsleden
Bij de stichting zijn in 2016 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam (2015: 10).
Bezoldiging van bestuurders
De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT (Wet Normering Topinkomens)
verantwoord worden, was als volgt:
H.J. Wichgers, diensttijd geheel boekjaar, deeltijdfactor 72%
Brutosalaris € 59.118 (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
Onkostenvergoeding € 120
Werkgeversbijdrage inzake pensioen € 5.490
Beloning Raad van Toezicht:
- R.H. Heideman € 150
- M.J. Kooistra € 150
- H. Niemeijer € 150
- T. Ubbels € 150
Beloningsbeleid
De beloning van de leden van de raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Dit is
conform artikel 3.6 van de statuten. De beloning van het personeel is volgens de CAO zorg & welzijn.

Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo, Aalten

7

OVERZICHT VAN DE VOORGENOMEN BESTEDINGEN

BEGROTE LASTEN

Inkoopwaarde van de geleverde producten en/of diensten
Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Overige lasten

Raming
2017
€

82.100
702.500
16.900
172.550
974.050
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Ondertekening voor akkoord
Dinxperlo, 13 juni 2017
Bestuur:

Raad van toezicht:

w.g.
H.J. Wichgers,
directeur/bestuurder.

w.g.
W. Drenth,
secretaris.

w.g.
H. Niemeijer,
voorzitter.

w.g.
E.G. te Winkel,
lid.
w.g.
M.J. Kooistra,
lid.

w.g.
T.L. Ubbels-Koeman,
lid.
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