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Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 van
Stichting Impact Economy Foundation te Amsterdam.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Impact Economy Foundation te Amsterdam is door
ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over
de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,
'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening, die wij
hebben samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële
verslaggeving zoals opgenomen in Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder
winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie
klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam
met onze kennis van Stichting Impact Economy Foundation.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons
geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door
het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

Amsterdam, 29 juni 2022

Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

J.J.H.G. Stengs RA
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

Algemeen

Oprichting stichting

De stichting betreft een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 24
juni 2019, verleden voor notaris mr. E.D. de Jongh te Dronten. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 75154927. 
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2021 / 2021
€

Baten 27.500

Overige bedrijfskosten 7.068

Som der bedrijfslasten (B) 7.068

Netto resultaat (A-B) 20.432

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 01-01-2021
€ % € %

Activa

Vorderingen 401 1,8 - p.m.
Liquide middelen 21.513 98,2 - p.m.

21.914 100,0 - p.m.

Passiva

Stichtingsvermogen 20.432 93,2 - p.m.
Kortlopende schulden 1.482 6,8 - p.m.

21.914 100,0 - p.m.
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

Analyse van de financiële positie

31-12-2021 01-01-2021
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 401 -
Liquide middelen 21.513 -

21.914 -
Kortlopende schulden -1.482 -

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 20.432 -

Vastgelegd op lange termijn

GEFINANCIERD MET OP LANGE TERMIJN BESCHIKBARE MIDDELEN 20.432 -

Financiering

Stichtingsvermogen 20.432 -

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

K.W. de Bie
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

Bestuursverslag

Algemene informatie 

De doelstelling van de Stichting Impact Economy Foundation (IEF) is het bijdragen aan de impact economie
door het creëren van een gemeenschappelijke taal, framework en standaarden voor impact en een wereldwijde
community van impact professionals en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings met een en ander verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting is opgericht op 24 juni 2019. 2019-2020 is in de statuten het eerste boekjaar. Aangezien in 2019-
2020 geen financiële activiteiten hebben plaatsgevonden, is dit de eerste jaarrekening van de stichting.

Het bestuur is in 2021 6 maal bijeengekomen en de bestuursleden en de kwartiermaker hebben in het boekjaar
2021 (en daarvoor) geen vergoeding ontvangen. 

Het bestuur bestaat ultimo 2021 uit de volgende leden: de heer H. Mulder, voorzitter; de heer D. Schoenmaker,
vice-voorzitter; de heer J. Truijens Martinez, secretaris; de heer C.J.M.H.J. Evers, penningmeester; mevrouw
T.C. Fogelberg, lid; mevrouw J C.M. Sap lid; mevrouw L van Velden, lid; de heer A. de Groot Ruiz, lid; de heer
M Scholte, lid; de heer K. Eising was kwartiermaker, vooruitlopend op de aanstelling in 2022 van een directeur.
De stichting had in 2021 geen eigen staf.

De stichting heeft een intensieve samenwerking met het Impact Institute, i.a. door werkzaamheden met
betrekking tot het Impact Weighted Accounts Framework.  De heren de Groot Ruiz en Scholte zijn directeur bij
Impact Institute. Geen van de andere bestuursleden vervult een rol bij Impact Institute.

De werkzaamheden van de stichting waren in 2021 vooral gericht op de aanscherping van de strategie, de
interne governance, de ontwikkeling van het professionele en maatschappelijke netwerk en de ontwikkeling van
het Impact Weighted Accounts Framework dat in 2022, in samenwerking met Harvard Business School, zal
worden gelanceerd. 
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatverdeling)

31-12-2021 01-01-2021
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overlopende activa 401 -

Liquide middelen
Triodos Bank 21.513 -

21.914 -
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

31-12-2021 01-01-2021
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Bestemmingsfondsen 12.298 -
Stichtingskapitaal 8.134 -

20.432 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 1.482 -

21.914 -
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-01-21 TOT EN MET 31-12-21 

2021 / 2021  2021 / 2021
€ €

Baten
Donaties 27.500 -

27.500 -

Lasten
Overige bedrijfskosten 7.068 -

Netto resultaat 20.432 -

RESULTAATBESTEMMING
Bestemmingsfonds 12.298
Stichtingskapitaal 8.134

20.432
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 01-01-21 TOT EN MET 31-12-21 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 20.432

Verandering in werkkapitaal
Overlopende activa -401
Toename (afname) van overige schulden (exclusief banken) 1.482

1.081

Kasstroom uit operationele activiteiten 21.513

Mutatie geldmiddelen 21.513

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode -
Toename (afname) van geldmiddelen 21.513

Geldmiddelen aan het einde van de periode 21.513
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Impact Economy Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Haarlemmerplein 2, 1013 HS te
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 75154927.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Impact Economy Foundation bestaan voornamelijk uit:
Het bijdragen aan de impact economie door het creëren van een gemeenschappelijke taal, framework en
standaarden voor impact en een wereldwijde community van impact professionals. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Grondslagen 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 
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. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2021 01-01-2021
€ €

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vooruitbetaalde bedragen 401 -

PASSIVA 

Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Bestemmings-
fondsen

Stichtingskapit
aal

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021 - - -
Mutatie uit resultaatverdeling 12.298 - 12.298
Uit resultaatverdeling - 8.134 8.134

Stand per 31 december 2021 12.298 8.134 20.432

31-12-2021 01-01-2021
€ €

BESTEMMINGSFONDSEN

Bestemmingsfonds 12.298 -

01-01-2021 /
31-12-2021

€
BESTEMMINGSFONDS

Stand per 1 januari -
Resultaatverdeling 12.298

Stand per 31 december 12.298

Door Invest-NL is een geoormerkte donatie toegezegd ad € 10.000 welke in het huidige boekjaar is ontvangen. De
toegezegde bedragen dienen ingezet te worden voor de uitvoering van het initiatief 2100. In het boekjaar bedragen
de bestedingen € 68 zodat de mutatie in dit boekjaar € 9.932 bedraagt.
Door Stichting Woudschoten is een geoormerkte donatie toegezegd ad € 7.500 welke in het huidige boekjaar is
ontvangen. De toegezegde bedragen dienen ingezet te worden voor de uitvoering van het initiatief 2100. In het
boekjaar bedragen de bestedingen € 5.134 zodat de mutatie in dit boekjaar € 2.366 bedraagt. 

01-01-2021 /
31-12-2021

€
STICHTINGSKAPITAAL

Stand per 1 januari -
Uit resultaatverdeling 8.134

Stand per 31 december 8.134
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Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 01-01-2021
€ €

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige te betalen kosten 1.482 -

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

DE AARD VAN NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
Er zijn geen rechten en/of verplichtingen die niet uit de balans blijken. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen van betekenis na balansdatum. 

14



Stichting Impact Economy
Foundation
Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 / 2021  2021 / 2021
€ €

BATEN
Donaties 27.500 -

In het boekjaar is een geoormerkte donatie ontvangen van € 10.000 van Invest-NL . Deze donatie dient ingezet te
worden voor de uitvoering van het initiatief 2100. In het boekjaar is tevens een geoormerkte donatie ontvangen van
€ 7.500 van Stichting Woudschoten. Ook deze bijdrage dient ingezet te worden voor de uitvoering van het initiatief
2100. Tot slot is in het boekjaar een bijdrage van € 10.000 ontvangen van Stichting Triodos Foundation. Deze
bijdrage is bestemd voor de algemene doelstelling van Impact Economy Foundation.

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Verkoopkosten 68 -
Algemene kosten 1.866 -
Projectkosten 5.134 -

7.068 -

Verkoopkosten

Relatiegeschenken 68 -

Algemene kosten

Assurantiepremie 452 -
Administratiekosten 1.375 -
Bankkosten 39 -

1.866 -

Projectkosten

Projectkosten 5.134 -

Amsterdam, 29 juni 2022

H. Mulder
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