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Jaarverslag Stichting Travers Fonds

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Stichting Travers Fonds is destijds opgericht om (financiêle) ondersteuning te bieden aan initiatieven die de

stat¡taire opdracht en daarmee de maatschappelijke doelstellingen van Travers helpen te realiseren.

Het fonds wordt gevuld vanuit giften die afkomstig zijn van de commerciële activiteiten van (dochterstichtingen

van) Travers.

Het fonds ondersteunt projecten die aantoonbaar de maatschappelijke doelstellingen van de onderneming

ondersteunen. lnnovaties en vernieuwing kunnen op deze manier aandacht krijgen.

De stichting heeft geen personeel in dienst en wordt bestuurd door het bestlur van Stichting Travers. Het beheer

van de middelen van het fonds is geregeld in het financiêle beleid van Travers en meer specifiek in het treasury-

stafuut.

1.2 Giften en projecten

Giften

ln onderstaande tabel is het verloop van de ontvangen giften opgenomen

De ontvangen giften van totaal EUR 360.000 in 20'15 zijn evenals in voorgaande jaren aftomstig van

dochterstichtingen. Aan deze giften liggen bestuursbesluiten ten grondslag.

Donaties

lnnovatieprogramma

ln 2015 is gestart met een innovatieprogramma vì€araan alle medewerkers van de groep Travers kunnen

deelnemen. Het doel van dit programma is om medewerkers te ondersteunen bij het indienen van

projectaanvragen voor donaties van Stichting Travers Fonds. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat hiervoor
geen reguliere gelden beschikbaar zijn en dat het project bijdraagt aan de maatschappelijke doelen van Travers

en gericht is op innovatie.

ln 2015 zijn nog geen projecten gestart die een bijdrage uit het fonds hebben ontvangen.

Stichting Travers

Stichting Travers Kinderopvang

Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Stichting Doomijn Gastouderopvang

Stichting Travers Welzijn

Totaal

55.00o

1¿10.000

195.000 225.000

125.000

1m.om

360.000

150.000

100.000

100.000

10.000

100.000

50.000

50.000
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Donat¡es

De uitgaven voor projecten zijn in 2O15 beperkt geweest. Er zijn alleen uitgaven gedaan in verband met

aanpassingen aan de buiteninrichting van de peuterspeelzalen binnen de gemeente Dalfsen, de totale uitgaven

hiervoor bedragen EUR 9.700. Deze donaties zijn in overeenstemming met de verplichting vanuit de

overeenkomst bestemming gelden die bij fusie van de peuterspeelzalen in Dalfsen is afgesloten en zijn

onttrokken aan de bestemmingsreserve Dalfsen.

1.3 Resultaten en f¡nanc¡ële positie

ln onderstaande tabel zijn een aantal financiële gegevens opgenomen

Stichtins Traverc Fonds

in duizend euro Werkelijk

20r3

Werkelijk

2414

Werkelijk

2015

Begroot

2015

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Explo itatiesaldo

195

15

180

84

264

225

43

'182

139

32',1

360

10

350

102

452

100

100

60

60

Ratio's

Eigen vermogen

Kasstroom

Gemiddelde effectieve rentevoet beleg gingen

Gemiddelde rentevoet liquiditeiten

Gemiddelde oerealiseerd resultaat beleooinoen en liouiditeiten

2.321

-94

6,60/o

1,80/o

3.7o/n

2.642

490

5,50/o

1,40/o

6.5o/n

3.094

765

5,20/o

1,20/o

3,90/o

2.633

")

5,50/o

1 ,50/o

2,40/o

") Niet op

Het eigen vermogen is door het hoge positieve resultaat verder toegenomen. Bij de oprichting van het Fonds was

hetde doelstelling om een vermogen van c¡rca EUR 4 miljoen op te bouwen en van de rentebaten daarvan

jaarlijks projecten te ondersteunen voor minimaal EUR 100.000. Door aangepaste omstandigheden, lagere

resultaten binnen de kinderopvang dan bij oprichting verwacht en gewijzigde fiscale wetgeving, wordt momenteel

bekeken hoe deze doelstelling opnieuw kan worden vormgegeven, ditwordtvastgelegd in hetfínancieel beleid.

ln de loop van 2O15 zijn een aantal beleggingen verkocht waardoor er een koersresultaat van EUR 43.000 is

gereal¡seerd, de financiële baten zijn hierdoor relatief hoog. Metde vrijgekomen liquiditeiten zijn geen nieuwe

beleggingen aangeschaft, deze ziln gestald op een spaarrekening.

De gemiddelde rentevoet op beleggingen is in 201 5 verder afgenomen, een aantal hoog rentende beleggingen

zijn door de beleggingsfondsen vervroegd afgelost in 2013 en in 2O14.

De gemiddelde rentevoetop liquiditeiten is dooreen dalende rente verderafgenomen in 201 5. Doorde verkoop

respectievelijk aflossing van (hoogrentende) beleggingen zijn de (laagrentende) liquide middelen aanzienlijk

toegenomen, waardoor het totale rendement verder is gedaald. Dit zal vooral vanaf 2016 zichtbaar worden,

aangezien het rendement in 2015 nog is beïnvloed door het positieve koersresultaat in verband met verkoop.

De kasstroom is positief, dit wordt veroorzaakt door enerzijds het hoge bedrijfsresultaat en anderzijds door de

verkoop van effecten waardoor de liquiditeiten zijn toegenomen.
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1.4 Vooruitzichten 2016

ln 2016 verwacht het fonds op grond van het gestarte innovatieprogramma donaties te doen aan enkele

innovatieve projecten die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van Travers. De beoordeling van de

ingediende projectvoorstellen is in handen van een breed samengestelde Jury'. De uiteindelijke beslissing over

financiële bijdragen is aan het bestuur van het fonds.

De financiële baten zullen in 2016 fors lager zijn; belangrijkste oorzaken hieruan zijn een lage rentevoet en een

relatief laag aandeel in (hoger rentende) beleggingsproducten ten opzichte van voorgaande jaren.

Zwolle, 17 mei2016

A.W' Bosch, Raad van Bestuur
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Jaarrekening
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BALANS PER31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

2. Vorderingen op gelieerde stichtingen

3. Overige vorderingen en overlopende activa

4. Liquide middelen

Totaal activa

604.759 697.541

s0.000

25.408

250.000

2..294

75.408 272.294

2.438.410 1.673.894

3.118.577 2.643.729

I
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PASS¡VA 31-12-2015 31-12-2014

€ €

5.

6. Schulden aan gelieerde stichtingen
7. Overige schulden en overlopende passiva

Totaal pass¡va

Eigen vermogen

Bestemm ingsreserves

Kortlopende schulden en overlopende pass¡va

3.093.860 2.641.620

24.717 2.066

43

24.717 2.1æ

3.118.577 2.643.729
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2OI 5

2015

€

2014

€

Baten

A. Gifren

Totaal baten

Lasten

B. Organisatiekosten

Totaal lasten

BedrüÍsresultaat

C. Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

360.000 225.OOO

360.000 225.OOO

9.717 43.146

9.717 43.146

350.283 r81.854

101.957 r39.115

452.240 320.969
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KASSTROOMOVERZIC HT OVER 201 5

2015

€

2014

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen

Mutatie voozieningen
Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa

Mutatie vorderingen

Mutatie kodlopende schulden en overlopende passiva

Kasstroom uit bed rijfsoperaties

Ontvangen rente

Betaalde rente

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

lnvesteringen in materiêle vaste activa

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit i nvesteringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

lnvesteringen in fnanciële vaste activa

Desinvesteringen in financiële vaste activa

Rente- en dividendinkomsten beleggingen

Koersresultaat verkochte beleggingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Liquide middelen

Stand begin boekjaar

Stand einde boekjaar

Mutatie geldmiddelen

350.283

196.886

22.608

181.854

165.863

947

569.777

24.470

-482

348.664

19.868

-'l.191

593.765 367.341

88.601

39.382

42.768

-316.650

316.088

44.067

79.012

174.751

764.516

1.673.894

2.438.410

1.184.036

1.673.894

122.517

489.858

764.516 489.858

11

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden U/



GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Doelstelling

Op 3 maart 2008 is Stichting Travers Fonds, gevestigd te Zwolle, opgericht.
De stichting heefr ten doel het (doen) bevorderen van de maatschappelijke ontwikkeling
in het algemeen, het welzijn van de bevolking en de leefbaarheid van de stedelijke
samenwerking in Zwolle en de omliggende regio. Daarnaast heefr de stichting ten doel het
bevorderen van de professionele opvang van kinderen en jeugdigen in deze regio.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan vooral uit het financieel ondersteunen van
initiatieven die verband houden met de doelstelling. ook ondersteunt de stichting
instellingen die werkzaamheden venichten die verband houden met de doelstelling van
Stichting Travers Fonds.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarcp ze betrekking hebben. \Mnsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien ziivoor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en

schattingen maah die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-
teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen añrvijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beurgenoteerd en niet-beursgenoteerd)
worden aangehouden tot het einde van de looptijd en worden gewaardeerd op de kostprijs of
lagere marktwaarde. Wanneer de marhwaarde lager is dan de kostprijs wordt een bijzondere
waardevermindering verantwoord. Terugneming van een bijzondere waardevermindering
geschiedt tot maximaal de kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest
van een bijzondere waardevermindering.

Beleggingen worden gedaan conform het Treasury statuut van Travers.
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Vorderingen

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder afrrek van een eventuele vooaiening
voor oninbaarheid. Voozieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

inbaarheid van de vorderingen.

G rondslagen voor de resu¡taatbepal¡ng

Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten verminderd met

alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-
grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn.
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienb aar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Algemeen

Het kasstroomoveaicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomovezicht bestaan uit liquide middelen.

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Aanschafr¡vaarde beleggingen

Af: Vooziening ongerealiseerde koersresultaten
Balanswaardering per 31 december

31-12-2015

€
31-12-2014

€,

1

706.645

-101.886

795.246

-97.705

604.759 697,541

De beleggingen bestaan uit perpetuele obligaties van financiële instellingen genoteerd op Euronext en
voldoen aan de gestelde eisen conform het Treasury Statuut van Travers.
De beurswaard e per 31 -12-2A1 5 bedraagt EUR 654.41 2
De gemiddelde effectieve rentevoet op basis van de aanschalruaarde is 5,2o/o (2014: S,So/o).

Vlottende activa

2. Vorderingen op gelieerde stichtingen
Rekening-courant Stichting Travers

3. Overige vorderingen en overlopende activa
Rente spaarrekening

Rente op beleggingen

4. Liquide middelen

Bank

25.408 2..294

2.438.410 1.673.894

50.000 250.000

24.470

938

19.868

2.4%

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor
maximaal I jaar bij de huisbankier.
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31-12-2015

€

31-12-2014

€

5

6.

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemm ingsreserve Fonds algemeen

Bestem m ingsreserve Dalfsen

Stand per 31 december

B estem mi ngsreserue Fo n ds d g em een

Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie uit resultaatbestemm ing

Dotatie uit vrijval bestemm ingsreserve Dalfsen

Stand per 31 december

De bestemmingsreserve Fonds algemeen is door het bestuur bestemd voor
activiteiten die passen binnen de doelstelling van Stichting Travers Fonds.

Bestem m i ng srese rue D alf sen

Stand per I januari

Onttrekking

Dotatié

Stand per 31 december

3.O49.223

44.637

2.587.266

54.354

3.093.860 2.641.620

2.587.266 2.223.151

452.240

9.717

320.969

43.146

3.049.223

54.354

-9.717

2.587.266

97.500

-43.146

7

De bestemmingsreserve Fonds Dalfsen is door het bestuur bestemd voor
activiteiten binnen de gemeente Dalfsen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan gelieerde stichtingen
Rekening-courant Stichting Travers Welzijn

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

44.637 54.354

8.220

15.000

1.497 2.066

24.717 2.066

Overige schulden en overlopende pass¡va

Overige schulden

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep stichting Travers.
Uit dien hoofde is Stichting Ïravers Fonds hoofdelijk aansprakelijk voor de
omzetbelastingschulden van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.

43
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

BATEN

2015

€
2A14

€

A. Giften

Stichting Travers

Stichting Travers Kinderopvang

Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Stichting Doom ijn Gastouderbureau

LASTEN

B. Organisatiekosten

Donaties

C. Financiële baten en lasten

Rente-inkomsten bank

Rente- en bankkosten

Rente- en dividendinkomsten beleggingen

Ongerealiseerd koersverlies beleggingen

Koersresultaat verkoop beleg gingen

150.000

100.000

100.000
',l0.000

125.000

100.000

360.000

9.717

225.OOO

43.146

Aantal werknemep
De stichting had in 2015 en2014 geen personeel in dienst.

24.470

-482

39.382

-4.181

42.768

19.868

-1.191

4.067
-2.641

79.012

101.957 139.115
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Vooruitlopend op de resultaatbestemming is het resultaat 2O15 ad EUR 452.24Atoegevoegd aan
het eigen vermogen, zie verloopoverzicht van het eigen vermogen.
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Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Travers Fonds

JG2.-- BAKER TIttY
BERK

Baker Tilly Berk N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM zwolle
T: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)38 425 8699
E : zwolle@bakertlllyberk.nl
KvKi 24425560
www. bakertillyberk. nl

Alle diensten worden verr¡cht op bas¡s v¿n een
overeenkomst vån opdracht, gesloten met
Baker T¡lly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene vooruaarden, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder nr. 2¿1425560.
In deze voomaarden ¡s een beperk¡ng van
aansprakel¡jkheid opgenomen,

CONTROLEVERKTARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Travers Fonds te Zwolle gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het
exploitatieoverzicht over 2015 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, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met RJ 640 Organisaties
zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het 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 het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Accountants

#r;¿,;'rîîîîrî
INTERNATIONAL

.qET.-- BAKER TILTY
BERK

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
samenstelling van het vermogen van Stichting Travers Fonds per 31 december 2015 en
van het resultaat over 2015 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder
winststreven.

Verkla ring betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
RJ 640 Organisaties zonder winststreven is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 17 mei 2016

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend
drs. R. Hoeksel RA
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