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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5. 1. 1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

ACTIVA  

Vaste activa

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

10.957.455

10. 957. 455

1

28.473
529. 914

1.694. 725
2. 253. 113

13. 210.568

10.857.762

10. 857. 762

1

35.511
459. 677

1. 456. 363
1.951,552

12.809.314

PASSIVA
Ref. 31-dec-18 31-dec-17

Groepsvermogen

Bestem m in gs reserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

417.252
3. 142.689
3.308.944
6.868. 885

97. 757

4.748.211

3 78
9 1.495. 637

359. 599
2. 757. 078
3.372.220
6.488.897

110. 226

4.972.879

78
1.237.234

Totaal passiva 13.210.568 12.809.314
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 7. 133.539

Subsidies (exclusief Wmo) ^3 356. 550

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1 . 977. 593

Som der bedrijfsopbrengsten 9. 467. 681

2017

6.609. 140

357.076

1.732.260

8.698.476

BEDRUFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

15

16

17

6. 112.245

774. 245

2. 041. 830

5.620.650

752. 399

2. 076.849

8.928.321 8.449.897

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en (asten

RESULTAAT BOEKJAAR

18

539. 361

-159.363

379.998

248. 579

-159.142

89. 437

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Wmo
Algemene reserve woningen
Algemene reserve welzijn
Algemene reserve Stichting Ouderenzorg Kapelle
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten

2018

57.653
-25. 961

3. 572
-40. 886
385.620

2017

21. 827
-14. 043

-718
-63. 435
145.805

379.998 89. 437
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
-afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit opergö'onefe acïiviteffen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

RBf. 2018

774. 245

-12. 469

-70. 237

7.038
279. 396

6. 119
-165.482

-873. 938

o

-245, 672

539. 361

761. 776

216. 197
1.517.334

-159. 363

1. 357. 971

-873. 938

-245.672

238.362

1.456.363
1. 694.725

238. 362

752.399
-106. 298

36.254

-14.322
-966.861

17.964
-177. 106

-1. 002. 521

o

-352. 664

2017

248. 579

646. 101

-944. 93Q

-50. 250

-159. 142

-209. 392

-1. 002. 521

-352. 664

-1. 564. 577

3. 020. 940

1.456.363
. 1. 564. 577

Toelichting:
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Stichting Ouderenzorg Kapelle, KvK nummer 41113565, is statutair en feitelijk gevestigd te Kapelle, op het adres
Cederiaan 9. De belangrijkste activiteiten zijn het exploiteren van zorgcentrum Cederhof , hel huisvesting bieden met
verzorging, verpleging en behandeling aan ouderen en het leveren van extramurale zorg. Tevens worden
senioren(zorg)woningen en een aantal luxe seMceappartementen verhuurd en daarnaast vind coördinatie van
welzjjnsactiviteiten voor ouderen plaats, dit alles binnen de gemeente Kapelle.
Stichting Ouderenzorg Kapelle te Kapelle staat aan het hoofd van de groep. Tot de groep behoren de onder
consolidatie opgenomen stichtingen en vennootschappen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaan/erslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteilsveronderslelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.
Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van zorginstelling Stichting Ouderenzorg Kapelle zijn de flnanciële gegevens
verwerkt van de tol de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende"
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resuitaatbepaling van Stichting Ouderenzorg Kapelle.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Dit betreft de
volgende stichtingen:

Naam: Statutaire zetel:

Stichting Ouderenzorg Kapelle Kapelle
Stichting Zorgcentrum Cederhof Kapelle
Stichting Welzijn Kapelle Kapelle
Stichting Wonen voor ouderen Kapelle

Geconsolideerd:

100%-integraal
100% - integraal
100%-integraal
100%-integraal

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en andere in de consolidalie betrokken rechtspersonen en
vennootschappen zijn volledigjn de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en transacties. De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening Stichting Ouderenzorg
Kapelie wijken niet sf van de waarderingsgrondslagen geconsolideerde jaarrekening.

Verbonden rechtspersonen

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen In de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.
Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie
betrokken zijn.

Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardig i ngsprijs of de actuele
waarde Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzichl zijn in de Jaarrekening genummerd.

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.

Gebruik van schattingen
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 loekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingspnjs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van
materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van hef vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op bedrijfsterreinen en op
onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
* Bedrijfsgebouwen : O - 5%.
. Machines en installaties : 5 -10%.

. Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10- 20%.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich
voordoen.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskoslen, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Indien van toepassing wordt dit bij het
betreffende actief toegelicht.
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Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een aclief niet

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelij'kheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen
die het actief naar verwachting zat genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten
welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Stichting Zorgcentrum Cederhof heeft begin 2019 getoetst of de
boekwaarde van het vastgoed nog kan worden terugverdiend uit toekomstige kasstromen. De uitkomst van de
uitgevoerde impairmenttoets is dat de bedrijf swaarde hoger is dan de boekwaarde per 31 december 2018 en daler
derhalve geen waardevermindering van het vastgoed plaats hoeft te vinden. Voor het vastgoed van Stichting
Zorgcentrum Cederhofzijn daarbij de volgende (belangrijkste) uitgangspunten gehanteerd; De in de berekeningen
gehanteerde bezettingsgraad van het verzorgingshuis en de verpfeegunit is 98%. Opbrengsten (tarieven) zijn
Jaarlijks geïndexeerd op basis van gemiddelde OVA (arbeidskosten) en gemiddelde prijsindex materiële kosten,
waarbij wordt uitgegaan van met hel zorgkantoor overeengekomen basistarieven exclusief opslagen. De personele
kosten zijn geïndexeerd op basis van langjarig gemiddelde OVA en de materiële kosten op basis van langjarig
gemiddelde prijsindex materiële kosten. Voor de personele inzet is rekening gehouden met de verplichtingen vanuit
het kwaliteitskader. De in de berekening gehanteerde disconteringsfactor bedraagt 6%, waarmee ten opzichte van
de huidige marklrenle en gezien de financiële positie van Stichting Ouderenzorg Kapelle een ruime marge is
opgenomen.

Daarnaast is op grond van bedrijfswaardeberekeningen van de vastgoed portefeuille verhuurwoningen
geconcludeerd dat geen sprake is van bijzondere waardeverminderingen.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder hel kopje Financiële Instrumenten.
Voorraden

Gezien het belang is de voorraad is gewaardeerd tegen een bedrag van   1,

Financiële instrumenten

^na"c"'e-i"str"me, ".t.e" omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverp lichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten

F!"a."':'ë'e."''st'.um°nten *"°rde" biide eel'ste opname verwerkt tegen reële waarde , waarbij (dis)agio en de
-'r.8ct-t°ereke"b_are tra"sacnek°sten i" de eerste opname worden meegenomen. Indien insïrumenten niet zijn
?.ewaardeerdte3i'n re»tewai!rde me< verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken1
eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Na de eerste opname worden financiële Instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

yerslrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op

basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermlnderingsverliezen.

Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten), geen financiële
instrumenten die deel uit maken van een handelsportefeuille en geen gekochte leningen'en obligaties.
Vorderingen

D°. ee.r!ll**'Mrd°""g''a"''°. r.de""?e"iste9°n-reë'ewaard''i"I:lus'eftra"saI:tiek°ste"-Ds>'e"'°lg«'aarderingvan
.

''°r'le"n?en ls te9e" Seamortlseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen^ gro'nd'vïn'
verwachte oninbaartieid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordellna van de~
vorderingen.

Liquide middelen

L!q""te. m"ide'en. t'estaa"""kas e" banktes°eden (belaalrekeningen en spaarrekeningen). Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende'schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)

Vooraeningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bmta. an. waarblhMwaars. chl'nliik_isdateenuitstro°mvanmiddelen"°°dzakeliiusen-WM^
betr°"wb'lre<*"ize1''te sch'itten-De "oorzfeningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de l

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen^ordengewaardee'rd !
legende contante waarde van de uitgaven die naar vemachting noodzakelijk zijn om deverollchtinaen'af'te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

wan,"88', *'e?,l":h""9en "aar veTachti"a d°°r ee" de'de zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worde^ontvanaen'biTde"
afwikkeling van de verplichting.

Voorziening jubileumverplichtingen
Voor de in de toekomst aan personeel uit te keren jubileumuitkeringen is op basis van het
personeelsbestand een schatting gemaakt van de uit te keren bedragen In'verband met
12,5-, 25of40Jarigd!enstjubileum. De verplichting is gedisconteerd met 4%.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken wordt opgenomen voor de toekomstige loonkosten van medewerkers die ultimo
verslagjaar langdurig ziek zijn en waarvan er geen uitzichl is op een spoedig herstel. De doorbetalïnasveroïichtiï
bedraagt het eerste jaar 1 00% en het Iweede jaar 70%pg^^c|igtening is op basis van nominaïe^wa'arde opgesteld.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Schulden

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.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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.

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten uit dienstveriening worden verantwoord naar raio 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 slechte verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van
het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is rekening gehouden met de na-indexering.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden venuerkt in de resultatenrekening
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.3 Grondslagen van resuttaatbepaling

Pensioenen

Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling, Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd
bij Stichting Ouderenzorg Kapelle. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfslakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Ouderenzorg Kapelle betaalt hiervoor
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds
een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1
januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de
dekkingsgraad. De 'nieuwe* dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een
gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de
dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen
nood2aak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen
door Ie voeren. Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting
Ouderenzorg Kapelle heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
Jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden.

5. 1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening
gemaakt gelijk aan de groepstructuur te weten in Stichting Ouderenzorg Kapelle, Stichting Zorgcentrum Cederhof,
Stichting Wonen voor Ouderen en Stichting Welzijn Kapelle.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces- De verdeling van indirecte tosten over de te onderscheiden segmenten geschiedt op basis van de
volgende uitgangspunten'.
. indirecte personeels/ en materiële kosten: verdeling op basis van vaste verdeelsleutels volgens de
kosten verdeelstaat.

. materiele kosten huisvesting: verdeling op basis van het aantal m2 en de kostenverdeelstaal.

5. 1.4. 5 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente
opgenomen in de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing
als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de
kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen. De geldmiddelen in het k^sstroomoverócht
bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen,
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is a!s volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties

A evaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

Totaal materiële vaste activa

Hef verloop van de materiële activa in hef verslagjaar is als volgt weer fe geven:

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij; herwaarderingen
Af: afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december

31-dec-18

9. 114. 028
1. 665. 265

178. 162
o

10. 957. 455

2018

10. 857. 762
873. 938

o

774. 245

10. 957. 455

31-dec-17

9, 006. 694
1. 716. 161

134. 907
o

10. 857. 762

2017

10. 607. 640
1. 002. 521

o

752. 399

10. 857. 762

Voor een nadere specitatie van het verloop van de materiële vaste activa per actlragroep wordt mrwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5. 1. 7.

2. Voorraden

De specificatie is als volgt:

Voorraden

Totaal voorraden

31-dec-18 31-dec-17

Ing:
Gezien het belang is de voorraad gewaardeerd tegen een bedrag van   1,-
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Stichting Ouderenzorg Kapefle

5. 1. 5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

2015 _ 2016 2017 2018 totaal

Saldo per 1 januari

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

Saldo per 31 december

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Zorgcentrum Cederhof

 

-78

-78

 

35511

o

o

-35466
-35. 466

45

28. 428

28. 428

28, 428

 

35. 433

28. 428
o

-35. 466
-7. 038

28. 395

a= interne berekening
c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financien ngsoverschot

31-dec-IS

28. 473
78

28. 395

31-dec-17

35. 511
78

35. 433

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

Totaal financieringsverschil

5. 255. 039
5. 226. 611

26. 428

4. 505. 878
4. 484. 669

21, 189

Pagina 14

accountants
& adviseurs

. a

Paraaf voor

waarmerkingsdoeleinde



Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is sis volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Vorderingen op debiteuren

Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen

Totaal debiteuren en overige vorderingen

36. 353
11. 437

462. 125

529. 914

23, 638
6. 921

429. 118

459. 677

Toelichting:

Op de vorderingen is eind 2018, evenals in 2017 geen voorziening in aftrek gebracht.

[Van de overige vorderingen_heeft  200.000 betrekking op bij zorgverzekeraars gedeclareerde (extramurale zorg) over november
[en december 2018 en   75. 500 over periode 12 en 13 te ontvangen via SWVO. In de overige vordingen is eveneens begrepen te
|ontvangen subsicfie sectorplan plus J  78.000)^ en is een vordering opgenomen inzake de compensatie regeling Iransitievergoeding
l bij ontslag na langdurige ziekte ad.  43.000 Deze laatste post zal In 2020 afwikkelen, de overige posten'wikkelen Unnen 1 jaar af.

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-IS 31-dec-17

Spaarrekening
Bankrekeningen
Kassen

Totaal liquide middelen

1. 400. 065
288. 541

6. 119

1.694. 725

1. 300. 000
154. 461

1. 902

1. 456. 363

Toelichting:

De liquide middelen eind 2018 zijn vrij beschikbaar.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17

Bestemmingsreserves
Bestem mi ngs fondsen
Algemene en overige reserves

Totaal groepsvermogen

Bestemm ingsreserves

Hef verloop is als volgt weer fe geven:

Bestemmingsrese^es:
Bestem mingsresen/e Wmo

Totaal bestemmingsreserves

Bestem m ing s fondsen

Hef verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten

Totaal bestemmingsfondsen

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves:
Stichting Ouderenzorg Kapelle
Stichting Welzijn Kapelle
Stichting Wonen voor Ouderen

Saldo per
1-jan-2018

 

359. 599

359. 599

Saldo per
1-jan-2018

 

2. 757. 078

2. 757. 078

Saldo per
1-jan-2018

Resultaat-

bestemming

2. 551. 164
10. 330

810. 705

 

57. 653

57. 653

Resultaat-

bestemming

 

385. 611

385. 611

Resultaat-

bestemming

-40. 886
3. 572

-25. 961

417. 252
3. 142. 689
3. 308. 944

6. 868, 885

Overige
mutaties

Overige
mutaties

Overige
mutaties

359. 599
2. 757. 078
3. 372. 220

6. 488. 897

Saldo per
31. dec. 2018

 

417. 252

417. 252

Saldo per
31-dec-2018

 

3. 142. 689

3. 142. 689

Saldo per
31-dec-2018

2, 510. 296
13. 902

784. 744

Totaal algemene en overige reserves 3. 372. 219 -63. 275 3. 308. 944

Toelichting:

De bestem mingsreserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WmO) bestaat uit het verschil van de gedeclareerde gelden aan de
gemeente inzake huishoudelijke verzorging en de hieraan gerelateerde kosten.

Het bestem m ingsfonds Resen/e aanvaardbare kosten is ontstaan doordat overschotten en tekorten ten opzichte van het budget
niet verrekend worden met de Wet Langdurige Zorg (WIZ), maar binnen het fonds Reserve Aanvaardbare Kosten blijven.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per

Hef verloop is als volgt weer fe geven: 1-jan-2018
Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

31-dec-2018

Voonïiening jubileum
Voorciening langdurig zieken

38. 378
71. 848

8. 216
28. 788

1. 170
48. 303

45. 424
52. 333

Totaal vooraeningen 110. 226 37. 004 49. 473

Toeiichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend cfeel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

97. 757

31-dec-2018

32. 028
65. 729
22. 230

Toelichting per categorie voorziening:

In de voorziening langdurig zieken zijn de loonkosten opgenomen van een 3-tal medewerkers waarvan de veiwachtlno fe dat zii niet
meer in het arbeidsproces terugkeren.

S. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Schulden aan banken

Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

4. 748. 211
o

4. 748, 211

4. 972. 879
o

4. 972. 879

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Stand per 31 december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopencfe schulden per 31 december

5. 240. 486
o

245. 672

4. 994. 814

246. 603

4. 748. 211

Toelichting in welke mate (het tofaa! van) da langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden {< 1 jr. ), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 }r. ) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

246. 603
4. 748. 211
3. 752. 194

5. 593, 150
o

352, 664

5. 240. 486

267. 607

4. 972. 879

245. 672
4. 994. 814
3. 919. 733

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossing sverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

S. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als vo!gt' 31-dec-18 31-dec-17

Crediteuren

Aflossings verplichtingen langlopencfe leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Vakantiedagen
Overige schulden
Vooruitontvangen

Totaal overige kortlopende schulden

227. 403
246. 603
145. 585

7. 314
53. 263

231. 127
474. 784
104. 151

5. 395

114. 409
267. 607
121. 600

14. 202
44. 155

206. 338
332. 915
126. 620

9. 387

1. 495. 625 1. 237. 233

De toename van de overige kortlopende schulden is met name terug te vinden in de post vakantiedagen. Naast een aanzienlijke
stijging van de nog niet opgenomen verlofrechten speelt daarnaast de indexatie salarissen maar vooral ook de aanpassing van de
in deze kortlopende schuld gehanteerde opslag werkgeverslasten een rol. De in voorgaande jaren gehanteerde opslag
werkgeverslasten hield onvoldoende rekening met opslagen vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioenbijdragen in geval het
verlof wordt 'genoten' of tussentijds (lopende het dienstverband) wordt uitbetaald. De overige personeelsgerelateerde
voorzieningen stijgen mee met de toename van het vaste personeetsbestancf.

10. Financiële instrumenten

Stichting Ouderenzorg Kapelle maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de zorginstelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten
die in de balans zijn opgenomen.

Stichting Ouderenzorg Kapelle handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen van door een tegenpartij van
Stichting Ouderenzorg Kapelle verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofcfsommen van de financiële
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt
en niet van het bedrag van de krediet- of marktnsico's.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 75% geconcentreerd bij één grote verzekeraar en
de financier van de WmO-prestaties.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.
Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft
derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van
de boekwaarde.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

H"eS";',ks, bed.ra'"'a".me"l'ir'le". ''°nge!'°"e h""TrPli*tl"ae" "a" onroerende zaten huisvesting team extramuraal Is  
10. 250. De looptijd van het huurcontract is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Ïf, ÏnraZle n(TU^Ïg';ig )^^ïcten. py iS°°""lto. ''erz°rg"'g)°"..vp (verPte3i"8) »°r<f°" ""-t ingang »an boekjaar 2016

g;''.nan';le.rd-''an"".ï. zm°"derdeel ua"de re9e""g 'sdat een °'"sch"Jdi"g «anhMteni)eiiiike't, udsetp>lSo°.d°zal"w^d°e'n
teruggevorderd »an de zorginstellingen naar ieders aandeel in de orerschrijdlng (macrobeheersir

kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichtlng opgelegd krijgen.

^h.el°ps'eu.i'"wn-de":iTO''e"'"?2°1.8 l":istaal "oa !!ee" l"ïcht "'de °mva"sva"deze TO'Plfchtmg. Stichting l
s,p^,telrae;"nfla t ".n-totro"wtarein schming te^
^Smeb^2aoTe re"' A's <!ev°"' daarv'"1 's diize '"ir'"":hting ntet t°l UI<^"KM"S gebracht ln'debalans7a,, 'de'sfchlln7p',>"r'3"1"

B°."i""aandi"s^n°vere°"stem""n'! me'de b<ilreffend° beleidsregel «an de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel

MCM"'9-°udere"zorg"Ka!"'"'i v°rn1t mi" st":h"n9 zorS""lr"m Cederhof, Stichting Wonen «oor Ouderen en Stichtlna Welzlln
Kapelle een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen

Machines en
Installaties

Andere vaste
bedrljfs-

middelen?
technische en

administratieve

uitrusting

Materiële vaste

be d rijf s activa in
uitvoeringen

vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa

Stand per 1 januari 2018
- aanschafvuasrde

- cumulatieve herwaarderingen
. cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2018

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- s'fschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
.sanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
. cumulatieve afschrijvingen

- desinwstenngen
aanschafwaarde

cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2018
- aan schafwa arde

- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2018

A f s ch/'ijvingsperwfitage

14. 842. 027
o

5. 835. 333

595.003
o

487.669
o

15.437.030
o

6.323.002

3. 964. 137
o

2.247.976

181,953
o

232,849
o

4. UG. 090
o

2.480,825

592. 162
o

457. 255

96. 982
o

53. 727
o

669. 144
o

510. 982

o

0, 0%

19. 398. 326
o

8. 540. 564

873.938
o

774. 245
o

20. 272. 264
o

9.31-1.809
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Stichting OLjdaFBntoro Kapella

BIJLAGE

5, 1.9 Ovanicht langlopendn schuldan ultimo 201B

WBFllB-
lijke-

stschuld 31

:anibarï017
stïchuldSI

;Bmt»r2018
stschuld

*r 5 jaar
IOP tijd in

;ran aind
Z018

Aflos-sing
201 B

GïEtBldï idkartiaden

2-jan-S

36-iun-IS 137. 5001 7 IL 7S. OOO|HHiotheek en pandrechl

U l 245. 6Ï5T 4. 9B4. S141 3.7S2. 1941
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1. 10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

Totaal

1. 345. 360
5. 255. 039

396, 734
136. 406

7. 133. 539

1, 381. 236
4, 759. 943

342. 242
125. 719

6. 609. 140

Toelichting:

, De opbrengst WIZ gefinancierde zorg is ten opzichte van 2017 met ruim  500. 000 gestegen. De stijging is te verklaren door 3-factoren:
stijging van de tarieven als gevolg van de beschikbaar gekomen extra middelen kwaliteitskader

* een hogere bezettingsgraad gerealiseerd in 2018 ; er zijn meerdere echtparen in Cederhof komen wonen
er is een verschuiving waarneembaai-van extramurale thuiszorg zorgverzekeringswet gefinancierd naar Wlz gefinancierde thuiszorg

op basis een modulair pakket thuis (MPT), e.e.a. hangt samen met de toename van de wachtlijst.
De overige zorg prestaties 2018 betreffen gelijk als in 201 7 beschermd wonen , eerstelijns verblijf kortdurend (particulier) en Darticulie
thuiszorg.

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Totaal

113. 822
242. 728

356. 550

81.654
275. 422

357. 076

Toelichting:

lndepostRi^ssu.t;lsidies is naastde °Pbrcn9st subsidieregeling praktijkleren de subsidieopbrengst in het kader van het sectorplan plus
opgenomen betreffende het 1e en 2e tijdvak. De via cfe gemeente Kapelle ontvangen subsidie inzake welzijn is verantwoord onder de
post Subsidies vanwege Provincies en gemeenten.

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en veriiuur onroerend goed):
Huuropbrengsten - 1.010.232
Overige opbrengsten 967.361

Totaal

Toelichting:

1. 977. 592

1. 049. 494
682. 766

1. 732. 260

Eind 2017 is voorcomptex Beukenhofeen huun/erlaging doorgevoerd teneinde de leegstand terug te dringen. Hierdoor zijn de totale
|huuropbrengsten2018 lager dan het niveau 2017.
IDe stijging van de^ovenge opbrengsten komt bijna volledig voor rekening van de keuken. Met ingang van augustus 2017 wordt aan
c°^^'inste"ing stichtin9 Ouderenzorg Noord-Beveland de warme maaltijd geleverd, inclusief de tafeltje dekje cliënten van de stichting,
in 2018 zijn deze opbrengsten voor een geheel jaar, waar dit in 2017 voor een periode van 5 maanden is geweest
In de overige opbrengsten is daarnaast   43.000 opgenomen inzake compensatieregeling transitievergoeding langdurig zieken.
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Stichting Ouderenzorg Kapella

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESUI-TATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is afe volgt: 2018 2017

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioen premies
Andere personeelskosten

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemeen beheer
Voedingscf lenst
Intramuraal verzorgingshuis
Extramuraal

Intramuraal verpleegunit
Activiteitenbegeleiding/dagverzorging
Welzijn

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

4. 572. 384
731. 689
360. 977
355. 081

6. 020. 130
92. 115

6. 112. 245

8,5
14,1
32,8
39,1
20.4

3,8
2,7

121.5

4. 263. 070
691. 937
330, 198
189. 998

5. 475. 203
145. 447

5. 620. 650

8,5
12.4
31,4
36,7
19,8
4,2
2,7

115,6

Toelichting:

l?:!^'^!n? ̂ n^elonen^n sala''lssen is in vertiouding met de toename Fte. daarbij rekening houdend mei stijging van het percentage
eind8]aareultkenng ran 7% naar 7, 4% en de per 1 oktober 201 8 CAO-indexatle van 4%. Veranderte regelg8»'ing omtrent de Inzet ran
alphahulpenjeidt ertoe dat binnen het wmo-domein er een verschuiving plaats vindt van inzet door aiphahuïpen naar personeel in
^n Je?1.ft verklaart ook deafname van de post 'personeel niet in loondienst'. De personeelsformatie Wmo huishouding is in 2018

geleidelijk aan gegroeid van 2, 3 Fte begin 2018 naar een totaal van 6, 0 Fte eind 2018.
De toename van de post 'andere personeelskosten' betreft de ophoging van de vakantiedagenverplichting in 2018 (zie ook de toelichtir
op de betreffende balanspost).

De formatie voeding sd ie n st is in verband met de eerder vermelde uitbreiding warme ma altijd leven n g peraugustus 2017 toegenomen.
De toename van de formatie intramuraal verzopgingshuis komt voort uit hogere c l ie n (bezetting en daarmee toename zorgvraag en hst
werken conform het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

774. 245

774. 245

752. 399

752. 399

Toelichting:

Toename van de afschrijvingslasten volgt uit de investeringen 2018 (hoofdzakelijk update restaurant).
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als voigt: 2018 2017

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Ondertnoud en energiekosten:
- Onderhoud

-Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

Totaal overige bedrijfskosten

655. 105
600. 162
247. 815

319. 667
87. 650
68. 248
15. 920

491. 484

10. 260
37. 004

2. 041. 830

569. 417
664. 597
235. 051

360. 815
81. 225
63. 164
15. 826

521. 029

10. 259
76. 494

2. 076. 849

Toelichting:

De uitbreiding van de warme maal tij d levering is terug te zien in de stijging van de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten. De eerder
toegelichte huuwerlaging complex Beukenhof heeft geleid tot het terugdringen van de leegstand en daarmee samenhangende
den/ingskosten (gepresenteerd onder de algemene kosten), in de algemene kosten 2017 zijn daarnaast (eenmalige) dervingskosten flat
Bruëlisstraat opgenomen.

De kosten van groot onderhoucf worden tot en met verslagjaar 2018 in de exploitatie opgenomen op het moment dat de kosten zich
voordoen. Dit brengt de nodige fluctuaties in kosten met zich mee, zoals ook blijkt uit kostenniveau 20"; 8 ten opzichte van 2017 . Met
ingang van verslagjaar 2019 zal het groot onderhoifd via de zogenaamde componentenbenadering dan wel door het vormen van een
onderftoudsvoorziening in de exploitatie worden verwert<t_

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is a!s volgt:

Rentebaten

Rentelasten

Totaal financiële baten en lasten

2018

 

6. 119

-165. 482

-159, 363

2017

 

17. 964

-177. 106

-159. 142

Toelichting:

Over de niet opgenomen gelden uit het bouwdepot bestemd voor nieuwbouw Flat Bruëlisstraat is in 201 7 nog een rentevergoeding
ontvangen, dit verklaart de hogere rentebaten 2017. De rentelasten zijn afgenomen, enerzijcfs gelijk met de verminderde langlopende
schulden conform hetaflossingsschema, daarnaast heeft per Juni 2018 een renteheraening plaatsgevonden van de bij NWB lopende
lening van 4,61% naar 0, 7% (restschu!d   250.000)
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Voor de bezoldiging van de functionarissen die over 2018 in het kader van de WNT verantwoord worden, zie hier/oor hel
voorgeschreven format op de volgende bladzijde.

20. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewertaaamheden (w. o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

2018

19. 318
7. 532

o

o

26. 850

2017

19. 318
7. 532

o

o

26. 850

21. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemin9en en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 26.
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WWT-VERANTWOORDING 2018 STICHHNG OUDERENZOR6 KAPELLE

Per l januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunction a rissen publieke en semipubtieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Oudsranztirg Kapetttt van toepassin9 zynde regelgeving;
regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp.

Stichting Oudereniorg Kapelle is ingeüeeld m klasse l en het bezold'igingsmaximum in 201B is   103, 000. Dit geldt naaf rato van de
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfu n ctiona rissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van l januari 2016 voor
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur </an de opdracht als voor het uurtarief.

l, Bei&ldlafna toofunctlonarissen

l». L*Wtiggewenife topfunctionaflssen en gewfzen tffpfiinctSonaftssen met dlenstbetrcftkltig. Tevens (e(d(nj(sev«fit(e
topfunctlonarlssen xonder dlenstbetrekkSng vanaf de Ï3* maand van de functievervullfng

bedragen x C l

Functiegegevens

Dhr. E. de Jong

DIRECTEUR
|Aanvang en einde functieven/ulling in 2018 1/1 - 31/12
'Omvang dienst verband (in fte) 1,0

iGeweien top_fyrirtiona"s?

(Fictieve) dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Bdonïngen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 127. 771

Verplichte motivering indien overschrijding

Er is geen sprake van onverschuldige betalingen omdat de bezoldigingsafspraken zijn
overeengekomen in de arbeidsovereerikomst van voor 2012. Hierdoor is met ingang
van 2016 voor een periode van 4 jaar het overga n g s recht van toepassing op de
bezoldigingsafspraken met de bestuurder.

iegsvens20l7

Aanvang en emde fujictieveryullingjn 201^7 1/1 - 31/12
Omgang dienstverband 2017 (in fte) 1,Q

Beloning 112,824
Belastbare onkostenvergoedingen 381
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldigfng 2017 124. 182
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te. Toezichthoudende toiift/nctionarfssen

bedraqen x C l

Functiegegevens [VOORZIFTER]

Mevr. I. S. cia Vnes-tran der

Boom

[VICE-VOORZITTER]

Dhr. .1. uan Ginkel

Aanvang en einde functieven/utling ;n 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2017

bedragen >; C l

Functiegegevens

Dhr. J. M. van Stel Mevr. J. Kuiper Schiebaan

[LID] [LID] [LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2017

3. Overige rapportageverpllchtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen
die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die tn eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref.

ACTIVA

Vaste activa

31-dec-18 31.dec.17

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

4. 565
1. 721. 145
1.725.710

554. 720
1. 694. 725
2,249.445

3.975. 155

5. 350
1.721.145
1.726.495

668, 843
1.456.363
2. 125.206

3.851.70T

PASSIVA
Ref. 31-dec-18 31-dec-17

Eigen vermogen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

2.510.298
2.510.298

97. 757

2.551.184
2.551.184

110. 226

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 1.367.100 1. 190.291

Totaal passiva 3.975. 155 3.851.701
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 O

Subsidies (exclusief Wmo) 17 O

Overige bedrijfsopbrengsten 18 75.398

Som der bedrijfsopbrengsten 75.398

2017

o

o

74.034

74.034

BEDRUFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bed rijfsl asten

19

20

21

22

76.010

78

o

55. 118

79.251

596

o

47.421

131. 207 127.268

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

23

-55.809

14.923

-40. 886

-53.235

10. 376

-42. 859

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Onttrekking:
Algemene resen/e SOK

2018

-40.886
-40. 886

2017

-42.859
-42. 859
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Ds specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in hei verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-18

4. 565
o

4. 565

2018

31-dec-17

4.565
785

5, 350

2017

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af; afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december

Toelichting:

5. 350
o

o

785

4. 565

11. 100
o

o

5. 750

5. 350

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-d8c-18 31-dec-17

Lening Stichting Zorgcentrum Cedechof
Lening Stichting Wonen voor Ouderen

Totaal financiële vaste activa

Hef verloop van de financiële vaste activa is a/s vo!gt:

Boekwaarde per 1 januari
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december

Toelichting:

721. 145
1. 000. 000

1, 721. 145

2018

1.721. 145
o

o

o

1. 721. 145

721. 145
1. 000, 000

1. 721. 145

2017

1. 721.145
o

o

o

1. 721. 145
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Rekening courant Stichting Wonen voor Ouderen *;
Rekening courant Stichting Welzijn
Rekening courant Stichting Zorgcentrum Cederhof
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen

Totaal debiteuren en overige vorderingen

31-dec-18

36. 353
509. 855

o

o

1. 296
7. 217

554. 720

31-dec-17

23. 638
630. 771

8. 221
o

28
6. 185

668. 843

Toelichting:
*) Het rentepercentage dal vergoed wordt over de rekening courant-verhoudingen met de groepsmaatschaDDiien
betreft 0. 38% (2017 = 0, 38%).

4. Liquide middelen

De specificatie is ais volgt:

Spaarrekening
Bankrekeningen
Kassen

Totaal liquide middelen

31-dec-18

1. 400. 065
288. 541

6. 119

1. 694. 725

31-dec-17

1. 300. 000
154. 461

1. 902

1. 456. 363

Toelichting:

De liquide middelen staan volledig Ier vrije beschikking van de organisatie.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Algemene en overige reserves

Totaal eigen vermogen

31-dec-18

 

2. 510. 298

2. 510. 296

31-dec-17

2. 551. 184

2. 551. 184

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve

Totaal algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
^l-jan-2018 bestemming mutaties 31.dec-2Ó18

 

2. 551. 164

 

-40. 886

 

2. 510. 298

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2018
en resultaat over 2018

De specificatie is als volgt :

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

Stichting Zorgcentrum Cederhof
Stichting Welzijn Kapelle
Stichting Wonen voor Ouderen

Totaal geconsolideercf eigen vermogen en resultaat

Eigen
vermogen

2. 510. 298

3. 559. 941
13. 902

784. 744

Resultaat

 

-40. 886

443. 273
3. 572

-25. 961

6. 866. 885 379, 998
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen
Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan*2018
Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

31-dec-2018

Voorziening jubileum
Voorziening langdurig zieken

38. 378
71. 848

8. 216
28. 788

1. 170
48. 303

45. 424
52. 333

Totaal voorzieningen 110. 226 37. 004 49. 473

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

97. 757

31-dec-2018

32. 028
65. 729
22. 230

Toelichting per categorie voorziening:

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Crediteuren

Vakantiedagen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog fe betalen salarissen
Vakantiegeld
Rekening courant Stichting Zorgcentrum Cederhof
Rekening courant Stichting Wonen voor Ouderen *
Rekening courant Stichting Welzijn *
Overige schulden

227. 403
474. 784
145. 585

7. 314
53. 263

231. 127
169. 238

o

32. 204
26. 167

114. 409
332. 915
121. 600

14. 202
44. 155

206. 338
324. 368

o

o

32. 299

Totaal overige kortlopende schulden 1. 367. 086 1. 190. 286

Toelichting:
.

) Hel rentepercentage dal «ergoed wordt over de rekening courant-verhoudinsen met de groepsmaatschaoDlli
betreft 0, 38% (2017 = 0, 38%).
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

7. Financiëfe instrumenten

Stichting Ouderenzorg Kapelle maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de zorginstelling blootstellen aan markt- en/of Kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten
die in de balans zijn opgenomen.

Stichting Ouderenzorg Kapelle handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van hel kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen van door een tegenpartij van
Stichting Ouderenzorg Kapelle verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvlDeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contra ctwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële

instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik worcft gemaakt
en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van debiteuren en overige vorderingen zijn zeer gespreid en niet geconcentreerd waardoor
kredietrisico's nihil zijn.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in cfe marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.
Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. Stichting Ouderenzorg Kapelle fieeft
derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (lussentijdse) renlefiuctualies te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde er^an.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van
de boekwaarde.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Stichting Ouderenzorg Kapelle vormt met Stichting Zorgcentrum Cederhof, Stichting Wonen voor Ouderen en Stichting Welzijn
Kapelle een fiscale eenheid voorde omzetbelasting.
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Stichting Ouderenzorg Kapotte

5. 1. 19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

6. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt' 2018 2017

Erfpacht
Doorberekende hosten

Verhuur A iu ta's

Overige opbrengsten

Totaal

337
73, 561

o

1. 500

75, 398

337
71. 947

o

1750

74. 034

Toelichting:
De opbrengst doorberekende kosten betreft doorberekenen inzet personeel (technische dienst en schoonmaak).

LASTEN

9. Personeetsffosten

De spêcificafie is als w!gt: ZQ1S 2017

Lonen en salarissen

Sociale lasten
Pensioenpfemies
Andere personeelskosten'

Totaal

Doorbelast aan Stichting Zorgcentrum Cederhof. Wonen voor Ouderen en Welziin

Totaal personeelskosten

4.572. 384
731. 689
360, 977
355. 061

6. 020. 130
-5, 944. 120

76. 010

4. 132. 646
686. 093
319. 579
15&.396

5. 296. 715
-5. 217. 464

79. 251

Toelichting:

Befialve de personele kosten van de medewerter technische dienst en medewerker schoonmaak (doorberekend aan WE Beukenhof)
en een deel van de personele kosten algemeen beheer, worden alle andere personeelskosten doorbelast aan de dQchtersttahtingen.
De per saldo resterende personele formatie SOK enkelvoudig is ten opzichte van 2017 niet gewijzigd.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is ais voigt. 2018 2017

Afschrijvingen;
- materiele vaste actrva

Totaal afschrijvingen

78 596
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 1. 19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie i's als volgt' 2018 2017

Algemene kosten
Onderhoud en energiekosten:

Totaal overige bedrijfskosten

54. 818
301

55. 118

45. 849
1. 572

47. 421

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als vofgf: 2018 2017

Rente langlopende leningen
Rente rekening couranten stichtingen
Rentebaten lening u/g, deposito en overige rente

Totaal financiële baten en lasten

o

-&.452
23. 374

14. 923

-10.826
6. 321

14. 881

10.376
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad uars bestuur van Stichting Ouderenzorg Kapette heeft de Jaarrekening 2018 vastgesteld in de uergadering
van 22 mei 2019

De raad van toezicht van de Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering
van 22 mei 2019.

Rfisultaatbesteinming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5. 1. 2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g.

Mevr. l, J. H. C. van den Boomen, directeur/bestuurcfer

W.Cf.

Mevr. l. deVries-van den Boom
w. g.
Dhr. J.M. uan Stel

w. g.

Mevr. J. Kuiper-Schtebaan
_W_fi;
Dhr. J. Naafe

w. g.

Dhr. C. M. Wesdorp
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5. 2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Ouderenzorg Kapetle

5. 2 OVERIGE GEGEVENS

5. 2. l Statutaire regeling resultaat beste m min g

In de statuten is bepaald dat het resuftaat ter vrije beschikking staat van de Stichting Ouderenzorg Kapelle.

5. 2. 2 Nevenvestigingen

Sücbting Ouderenzorg Kapelte heeft geen nevenvestigingen.

5. 2. 3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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^ij<se

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Ouderenzorg Kapelle

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Ouderenzorg Kapelle te Kapelle gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ouderenzorg Kapelle op 31 december

2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW)
en met de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018; 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 en de Regeling Controleprotocot Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ouderenzorg Kapelle 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.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die
bestaat uit 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 de RvW is vereist.

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 van de RvW en de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de

overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de RvW en in overeenstemming met de bepalingen bij en
krachtens de WNT.

In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad
van 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 de raad van bestuur afwegen of de zorginstelling in staat is

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de zorginstelling te

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de zorginstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de

jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de zorginstelling.
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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 fouten of fraude 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, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, 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 zorginstelling:

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen
die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door de raad van 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
zorginstelling haar activiteiten 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
zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.

Middelburg, 22 mei 2019
Rijkse accountants & adviseurs,

W.G.

W.C. Allaart RA
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