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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 2.293 3.118

Vlottende activa

Overige vorderingen 2 42.488 13.689

Totaal vlottende activa 42.488 13.689

Totaal activa 44.781 16.807

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

PASSIVA € €

Eigen vermogen 3

Algemene en overige reserves 11.049 10.525

Totaal eigen vermogen 11.049 10.525

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 4 33.732 6.282

Totaal passiva 44.781 16.807
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Werkelijk Begroting Werkelijk

Ref. 2016 2016 2015

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 6 221.570 242.636 206.029

Som der bedrijfsopbrengsten 221.570 242.636 206.029

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 7 144.648 142.281 142.708

Afschrijvingen op materiële vaste activa 8 1.123 1.125 1.082

Overige bedrijfskosten 9 75.328 99.080 61.782

Som der bedrijfslasten 221.099 242.486 205.572

BEDRIJFSRESULTAAT 471 150 456

Financiële baten en lasten 10 53 150 193

RESULTAAT BOEKJAAR 524 0 649

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging

Algemene Reserve 524 649

524 649
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 471 456

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 825 755

  

825 755

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen (exclusief vorderingen op SOK) -28.799 14.792

- kortlopende schulden (excl. schulden aan  SOK) 27.450 -14.092

-1.348 700

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -52 1.911

Ontvangen interest 53 193

  

53 193

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 0 2.104

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 0 -2.104

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 -2.104

Mutatie geldmiddelen 0 0

Saldo per 1 januari 0 0

Saldo per 31 december 0 0
Mutatie geldmiddelen 0 0
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden rechtspersonen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Zorginstelling Stichting Welzijn Kapelle is gevestigd te Kapelle en coordineert de diverse 

activiteiten van ouderen.

Zorginstelling Stichting Welzijn Kapelle maakt deel uit van Stichting Ouderenzorg Kapelle. 

Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Ouderenzorg Kapelle te Kapelle. De 

jaarrekening van zorginstelling Stichting Welzijn Kapelle is opgenomen in de 

geconsolideerde jaarrekening van Stichting Ouderenzorg Kapelle te Kapelle. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de 

jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van voorgaand jaar.

Het groepshoofd Stichting Ouderenzorg Kapelle is aan te merken als verbonden partij. De 

activiteiten die Stichting Ouderenzorg Kapelle verricht hebben betrekking op het welzijn, 

zorg en wonen van ouderen. De activiteiten worden uitgevoerd in drie stichtingen waarvan 

Stichting Welzijn Kapelle er een is.                                                                                                                                                                                                                                                          

       

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. Toelichtingen op posten in de 

balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 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.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 

toekomstige economische voordelen naar de stichting  zullen toevloeien en de waarde 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 

afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische 

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.
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Materiële vaste activa

Vorderingen

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd 

van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van 

maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, 

uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar 

zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in 

dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. 

De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening 

wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op 

onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 

afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Inventaris : 10 %.

• Automatisering : 20 %.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als 

eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de 

investeringen of als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. 

Indien van toepassing wordt dit toegelicht bij betreffende vast actief.
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Opbrengsten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Bij Stichting Welzijn Kapelle zijn geen medewerkers in dienst. De pensioenlasten hebben 

betrekking op de doorbelaste bedragen van Stichting Ouderenzorg Kapelle. Voor de 

toelichting inzake de pensioenregeling wordt verwezen naar de jaarrekening van Stichting 

Ouderenzorg Kapelle.

Stichting Welzijn Kapelle beschikt niet over eigen liquide middelen maar de Stichting 

Ouderenzorg Kapelle treedt op als financier.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte 

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding 

tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar 

kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag 

kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. 

de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare 

wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt 

kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken 

tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). 

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode 

waarin de baten zijn verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen 

(te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Inventaris 960 1.364

Automatisering 1.333 1.754

Totaal materiële vaste activa 2.293 3.118

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 3.118 1.768

Bij: investeringen 0 2104

Af: afschrijvingen 825 755

Boekwaarde per 31 december 2.293 3.118

Aanschafwaarde 10.146 10.146

Cumulatieve afschrijvingen 7.852 7.028

2. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Rekening courant Stichting Ouderenzorg Kapelle * 37.829 12.879

Overige vorderingen 4.659 810

Totaal overige vorderingen 42.488 13.689

Toelichting:

betreft 0,79% (2015 = 0,68%).

*) Het rentepercentage dat vergoed wordt over de rekening courant-verhoudingen met de groepsmaatschappijen 

Pagina 10



Stichting Welzijn Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Algemene en overige reserves 11.049 10.525

Totaal eigen vermogen 11.049 10.525

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Algemene reserves: 10.525 524 0 11.049

Totaal algemene en overige reserves 10.525 524 0 11.049

Toelichting:

4. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Vooruitontvangen/gefactureerde bedragen 33.732 826

Gemeente Kapelle 0 5.456

Totaal overige kortlopende schulden 33.732 6.282

Toelichting:

5. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Toelichting:

De vooruitontvangen bedragen betreffen van de gemeente ontvangen Subsidie (innovatie en dementievriendelijk) 

waarbij uitvoer van activiteiten en daarmee samenhangende kosten in 2017 zullen plaatsvinden. 

jaarlijkse subsidie bedragen. Voor 2016 is dit 5% van € 220.976 = € 11.049

Stichting Welzijn Kapelle vormt met Stichting Zorgcentrum Cederhof, Stichting Wonen voor Ouderen en Stichting 

Ouderenzorg Kapelle een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Het bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken inzake welzijnsactiviteiten is € 

12.698.

Volgens de richtlijn van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) mag het reserveplafond maximaal 5% van de
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

6. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Werkelijk Begroting Werkelijk

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Ontvangen subsidie gemeente Kapelle. 220.976 242.636 211.485

Terug te betalen subsidie bereiken reserve plafond / batig saldo -90  0 -5.456

     

Totaal subsidie 220.886  242.636 206.029

Overige opbrengsten 684 0 0

Totaal 221.570 242.636 206.029

Toelichting:

Het exploitatiesaldo 2016 resulteert in een batig saldo dat als gevolg van de richtlijn van de Vereniging van Zeeuwse 

Gemeenten (VZG) inzake een maximum toelaatbare reserve niet geheel aan het Eigen Vermogen kan worden toegevoegd. 

Dat deel boven het maximum is als terug te betalen subsidie gepresenteerd.  
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

7. Personeelskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Lonen en salarissen 110.122 110.670 112.743

Sociale lasten 21.164 17.042 16.708

Pensioenpremies 10.023 8.836 8.721

Andere personeelskosten 3.337 5.732 4.536

Totaal personeelskosten 144.648 142.280 142.708

Toelichting:

8. Afschrijvingen vaste activa

Werkelijk Begroting Werkelijk

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

- materiële vaste activa 795 950 754

Overige afschrijvingen:

- doorbelast van Stichting Ouderenzorg Kapelle 328 525 328

Totaal afschrijvingen 1.123 1.475 1.082

9. Overige bedrijfskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Algemene kosten 44.907 28.000 34.876

Activiteiten 30.222 31.830 23.911

Onderhoud en energiekosten 200 6.500 2.996

Huur (huisvesting) en leasing, 0 10.000 0

Innovatie 22.750

Totaal overige bedrijfskosten 75.328 99.080 61.782

Toelichting:

Er is geen personeel in dienst van Stichting Welzijn Kapelle. Het personeel werkzaam voor de Stichting is in dienst van 

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Als gevolg van formatie-uitbreiding, welke uitbreiding in overeenstemming met de 

subsidiegever heeft plaatsgevonden, zijn de personele kosten gestegen. 

De huisvestingskosten zijn opgenomen onder de activiteiten waarop deze betrekking hebben, teneinde inzichtelijk te krijgen 

wat de werkelijke kosten per activiteit zijn. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

10. Financiële baten en lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Rentelasten 53 150 193

Totaal financiële baten en lasten 53 150 193

11. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Welzijn Kapelle heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering

van 16 mei 2017.

De raad van toezicht van de Stichting Welzijn Kapelle heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd

van 16 mei 2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g.

Dhr E. de Jong, directeur/bestuurder

w.g. w.g.

Dhr. A.W.E. Wesdorp, voorzitter Dhr. B.A. Oele, vice-voorzitter

w.g. w.g.

Dhr. M.K. van der Linde Mevr. I.S. de Vries-van der Boom

w.g.

Dhr. J.N.P. Jansson

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de beschikking van het resultaat.
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