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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 10.857.762 10.607.634

Totaal vaste activa 10.857.762 10.607.634

Vlottende activa

Voorraden 2 1 1

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 35.511 21.189

Debiteuren en overige vorderingen 4 459.677 495.931

Liquide middelen 5 1.456.363 3.020.940

Totaal vlottende activa 1.951.553 3.538.061

Totaal activa 12.809.315 14.145.695

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Groepsvermogen 6

Bestemmingsreserves 359.599 337.772

Bestemmingsfondsen 2.757.078 2.611.273

Algemene en overige reserves 3.372.220 3.450.415

Totaal groepsvermogen 6.488.897 6.399.460

Voorzieningen 7 110.226 216.524

Langlopende schulden (nog voor meer 8 4.972.879 5.247.720

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 78 78

Overige kortlopende schulden 9 1.237.235 2.281.913

Totaal passiva 12.809.315 14.145.695
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 6.609.140 6.319.970

Subsidies (exclusief Wmo) 13 357.076 297.464

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.732.260 1.275.893

Som der bedrijfsopbrengsten 8.698.476 7.893.327

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 5.620.650 5.413.981

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16 752.399 571.554

Overige bedrijfskosten 17 2.076.848 2.044.691

Som der bedrijfslasten 8.449.898 8.030.226

BEDRIJFSRESULTAAT 248.579 -136.899

Financiële baten en lasten 18 -159.142 -98.966

RESULTAAT BOEKJAAR 89.436 -235.866

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Wmo 21.827 24.124

Algemene reserve woningen -14.043 -13.230

Algemene reserve welzijn -718 524

Algemene reserve Stichting Ouderenzorg Kapelle -63.435 -42.859

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 145.805 -204.424

89.436 -235.866
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 248.579 -136.899

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 752.399 571.554

- mutaties voorzieningen -106.298 161.236

646.101 732.790

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 36.254 -200.485

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -14.322 -78.319
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -966.861 929.903

-944.930 651.100

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -50.250 1.246.990

Ontvangen interest 17.964 84.237

Betaalde interest -177.106 -183.203

-159.142 -98.966

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -209.392 1.148.024

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -1.002.521 -4.245.377

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.002.521 -4.245.377

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -352.664 -264.998

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -352.664 -264.998

Mutatie geldmiddelen -1.564.577 -3.362.351

Stand geldmiddelen per 1 januari 3.020.940 6.383.291

Stand geldmiddelen per 31 december 1.456.363 3.020.940

Mutatie geldmiddelen -1.564.577 -3.362.351

Toelichting:

In verband met afwikkeling investeringen nieuwbouw Flat Bruëlisstraat en daarmee samenhangende financiersactiviteiten 

(aflossing langlopende schulden) , een hoger investeringsniveau in het algemeen en financiële afwikkeling voorziening 

compensatie ORT  nemen de geldmiddelen met ruim €1,5 miljoen af.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Consolidatie

Naam:

Stichting Ouderenzorg Kapelle

Stichting Zorgcentrum Cederhof

Stichting Welzijn Kapelle

Stichting Wonen voor ouderen 

Verbonden rechtspersonen

Grondslagen WNT

Kapelle

Kapelle

Kapelle

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting Ouderenzorg Kapelle, KvK nummer 41113565, is statutair en feitelijk gevestigd te Kapelle, op het adres 

Cederlaan 9. De belangrijkste activiteiten zijn het exploiteren van zorgcentrum Cederhof , het huisvesting bieden met 

verzorging, verpleging en behandeling aan ouderen en het leveren van extramurale zorg. Tevens worden 

senioren(zorg)woningen en een aantal luxe serviceappartementen verhuurd en daarnaast vind coördinatie van 

welzijnsactiviteiten 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.

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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

100% - integraal

100% - integraal

100% - integraal

100% - integraal

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

In de geconsolideerde jaarrekening van zorginstelling Stichting Ouderenzorg Kapelle zijn de financiële gegevens 

verwerkt van de tot 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 

resultaatbepaling van Stichting Ouderenzorg Kapelle.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Dit betreft de 

volgende stichtingen:

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. 

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.

Geconsolideerd:

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en 

resultaatbepaling van Stichting Ouderenzorg Kapelle. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en 

andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. De 

waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening Stichting Ouderenzorg Kapelle wijken niet af van de 

waarderingsgrondslagen geconsolideerde jaarrekening.

Statutaire zetel:

Kapelle
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen

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.

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.

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.

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 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 : 0 - 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 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Indien van toepassing wordt dit bij het 

betreffende actief toegelicht.

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 actief niet 

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 

die het actief naar verwachting zal 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 2018 getoetst of de 

boekwaarde van het vastgoed nog kan worden terugverdiend uit toekomstige kasstromen. De uitkomst van de 

uitgevoerde impairmenttoets is dat de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde per 31 december 2017 en dat er 

derhalve geen waardevermindering van het vastgoed plaats hoeft te vinden. Voor het vastgoed van Stichting 

Zorgcentrum Cederhof zijn daarbij de volgende (belangrijkste) uitgangspunten gehanteerd:  De in de berekeningen 

gehanteerde bezettingsgraad van het verzorgingshuis en de verpleegunit is  98%. Opbrengsten (tarieven) zijn 

jaarlijks geïndexeerd op basis van gemiddelde OVA (arbeidskosten) en gemiddelde prijsindex materiële kosten, 

waarbij wordt uitgegaan van met het 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 marktrente en gezien de financiele positie van Stichting Ouderenzorg Kapelle een ruime marge is 

opgenomen.   

Daarnaast is op grond van het doorlichten van de vastgoedportefeuille 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

Voorraden

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

Gezien het belang is de voorraad is gewaardeerd tegen een bedrag van € 1.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde , waarbij (dis)agio en de

direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken 

eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering..

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

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op

basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

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-, 25 of 40 jarig dienstjubileum. De verplichting is gedisconteerd met 4%.

Voorziening langdurig zieken

Voorziening ORT 

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. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden (betaalrekeningen en spaarrekeningen) . Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen 

die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 

actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.  

De voorziening langdurig zieken wordt opgenomen voor de toekomstige loonkosten (inclusief transitievergoeding) 

van medewerkers die ultimo verslagjaar langdurig ziek zijn en waarvan er geen uitzicht is op een spoedig herstel. De 

doorbetalingsverplichting bedraagt het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. De voorziening is op basis van 

nominale waarde opgesteld. 

De voorziening ORT is opgenomen in verband met het in het najaar 2016 overeengekomen cao-akkoord waarin een 

regeling is opgenomen inzake compensatie gemiste ORT over vakantiedagen. Deze regeling behelst dat in 2017 met 

(ex-)medewerrkers individueel een schikking wordt overeengekomen welke zal worden bekrachtigd middels een 

vaststellingsovereenkomst. De voorziening is in 2017 in zijn geheel afgewikkeld. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Bedrijfsopbrengsten

Personele kosten

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.

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.

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). 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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 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 resultaatbepaling

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

• materiële kosten huisvesting: verdeling op basis van het aantal m2 en de kostenverdeelstaat.

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

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.

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. 

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 kasstroomoverzicht 

bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen. 

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 bedrijfstakpensioenfonds 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 

noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen 

door te 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.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 

derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de 

stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen 

dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het 

bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten 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

kostenverdeelstaat.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.006.694 3.896.097

Machines en installaties 1.716.161 1.444.630

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 134.907 175.356

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 5.091.557

Totaal materiële vaste activa 10.857.762 10.607.640

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 10.607.640 6.933.811

Bij: investeringen 1.002.521 4.245.377

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 752.399 571.554

Boekwaarde per 31 december 10.857.762 10.607.634

Toelichting:

2. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Voorraden 1 1

Totaal voorraden 1 1

Toelichting:

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

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

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 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari -57.208 21189 -36.019

Financieringsverschil boekjaar 0 35.511 35.511

Correcties voorgaande jaren 0 364 364

Betalingen/ontvangsten 57.130 -21553 35.577

Subtotaal mutatie boekjaar 57.130 -21.189 35.511 71.452

Saldo per 31 december -78 0 35.511 35.433

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stichting Zorgcentrum Cederhof c a

a= interne berekening

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 35.511 21.189

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 78 78

35.433 21.111

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2017 2016

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 4.759.579 4.505.878

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 4.724.068 4.484.689

Totaal financieringsverschil 35.511 21.189
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 23.638 25.784

Vooruitbetaalde bedragen 6.921 14.134

Overige vorderingen 429.118 456.013

Totaal debiteuren en overige vorderingen 459.677 495.931

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Spaarrekening 1.300.000 2.000.000

Bouwdepot 0 638.460

Bankrekeningen 154.461 376.666

Kassen 1.902 5.814

Totaal liquide middelen 1.456.363 3.020.940

Toelichting:

De liquide middelen eind 2017 zijn vrij beschikbaar.

Van de overige vorderingen heeft € 236.000 betrekking op bij zorgverzekeraars gedeclareerde (extramurale zorg) over november 

en december 2017 en € 52.000 over periode 12 en 13 te ontvangen via SWVO. 

In de liquide middelen eind 2016 is een bouwdepot van € 638.460 begrepen. Hiermee zijn de laatste verplichtingen inzake de

nieuwbouw flat Bruëlisstraat (w.o. door aannemer verlegde BTW) afgewikkeld. 

Op de vorderingen is eind 2017, evenals in 2016 geen voorziening in aftrek gebracht.

Er is geen sprake van vorderingen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. 

Pagina 15 Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 25 mei 2018



Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bestemmingsreserves 359.599 337.772

Bestemmingsfondsen 2.757.078 2.611.273

Algemene en overige reserves 3.372.220 3.450.415

Totaal groepsvermogen 6.488.897 6.399.460

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Wmo 337.772 21.827 0 359.599

Totaal bestemmingsreserves 337.772 21.827 0 359.599

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

Reserve aanvaardbare kosten 2.611.273 145.805 0 2.757.078

Totaal bestemmingsfondsen 2.611.273 145.805 0 2.757.078

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Algemene reserves:

Stichting Ouderenzorg Kapelle 2.614.619 -63.435 0 2.551.184

Stichting Welzijn Kapelle 11.048 -718 0 10.330

Stichting Wonen voor Ouderen 824.748 -14.043 0 810.705

Totaal algemene en overige reserves 3.450.415 -78.196 0 3.372.220

Toelichting:

De bestemmingsreserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WmO) bestaat uit het verschil van de gedeclareerde gelden aan 

de gemeente inzake huishoudelijke verzorging en de hieraan gerelateerde kosten. 

Het bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten is ontstaan doordat overschotten en tekorten ten opzichte van het budget 

niet verrekend worden met de Wet Langdurige Zorg (WlZ), 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 Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

Voorziening jubileum 34.359 4.646 627 0 38.378

Voorziening langdurig zieken 36.739 71.848 36.739 0 71.848

Voorziening ORT 145.426 0 145.426 0 0

Totaal voorzieningen 216.524 76.494 182.792 0 110.226

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 32.028

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 78.198

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 22.230

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 4.972.879 5.247.720

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.972.879 5.247.720

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 5.593.150 5.858.148

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 352.664 264.998

Stand per 31 december 5.240.486 5.593.150

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 267.607 345.430

Stand langlopende schulden per 31 december 4.972.879 5.247.720

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 267.607 345.430

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 4.972.879 5.247.720

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.896.803 4.507.859

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De voorziening ORT is gevormd in verband met de volgens cao overeengekomen compensatie ORT over vakantiedagen 2012 tm 

2016. Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft er voor gekozen om deze compensatie in 2017 in één keer met de (ex) medewerkers af 

te rekenen en niet, zoals volgens CAO ook mogelijk is, dit uit te spreiden over 3 jaar. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 114.409 159.218

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 267.607 345.430

Belastingen en sociale premies 121.600 995.590

Schulden terzake pensioenen 14.202 113.424

Nog te betalen salarissen 44.155 47.788

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 206.338 180.320

Vakantiedagen 332.915 309.872

Overige schulden 126.620 97.864

Vooruitontvangen 9.387 32.409

Totaal overige kortlopende schulden 1.237.233 2.281.913

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 hoofdsommen 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 marktrisico'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.

In de kortlopende schulden eind 2016 is de aan SOK verlegde BTW over de nieuwbouw flat opgenomen ad. € 755.000, in 2017 is 

deze verplichting geheel afgewikkeld. Dit verklaart grotendeels de afname van de post belastingen en sociale premies, het andere 

deel wordt veroorzaakt doordat het moment van de uitbetaling van de eindejaarsuitkering met een maand vervroegd is, afwikkeling 

van de daarmee samenhangende belastingen en premies vindt binnen het boekjaar plaats. De hogere verplichting vakantiegeld 

hangt hier eveneens mee samen. Door invoering van de zogenaamde uniform pensioenaangifte (UPA) vindt premieafdracht zoveel 

mogelijk binnen het jaar plaats, ook over de variabele emolumenten (ORT). 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

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

Kapelle een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2016 

gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond zal worden 

teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding (macrobeheersinstrument).

Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Ouderenzorg 

Kapelle is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en 

deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 

december 2017.

Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel 

verpleging en verzorging 2017.

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken huisvesting team extramuraal is € 

10.250. De looptijd van het huurcontract is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 9.246.485 3.487.060 570.703 5.091.557 18.395.805

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.350.388 2.042.430 395.347 0 7.788.165

Boekwaarde per 1 januari 2017 3.896.097 1.444.630 175.356 5.091.557 10.607.640

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 5.595.542 477.077 21.459 523.298 6.617.376

- herwaarderingen 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 484.945 205.546 61.908 0 752.399

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 5.614.855 5.614.855

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 5.614.855 5.614.855

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 5.110.597 271.531 -40.449 -5.091.557 250.122

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 14.842.027 3.964.137 592.162 0 19.398.326

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.835.333 2.247.976 457.255 0 8.540.564

Boekwaarde per 31 december 2017 9.006.694 1.716.161 134.907 0 10.857.762

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-20% 0,0%
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 31 

december 2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing in 

2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2018
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 28-sep-07 1.079.053 10 Lineair 4,59% 107.908 0 107.908 0 0 0 L 0 Gemeentegarantie

NWB 2-jun-08 500.000 20 Lineair 4,61% 300.000 0 25.000 275.000 150.000 10 L 25.000 WfZ

BNG 2-jan-96 4.900.826 50 Anuïtiar 1,58% 2.022.742 0 57.996 1.964.746 1.664.543 28 A 58.911 Gemeentegarantie

Rabobank 26-jun-15 750.000 10 Lineair 3,70% 662.500 0 75.000 587.500 212.500 8 L 75.000 Hypotheek en pandrecht

Rabobank 26-jun-15 2.500.000 23 Lineair 3,95% 2.500.000 0 86.760 2.413.240 1.869.760 21 L 108.696 Hypotheek en pandrecht

Totaal 5.593.150 0 352.664 5.240.486 3.896.803 267.607
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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: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.381.236 1.360.459

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 4.759.943 4.505.878

Opbrengsten Wmo 342.242 340.227

Overige zorgprestaties 125.719 113.405

Totaal 6.609.140 6.319.970

Toelichting:

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 81.654 76.578

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 275.422 220.886

Totaal 357.076 297.464

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Huuropbrengsten (inclusief servicekosten) 1.049.494 834.183

Overige opbrengsten 682.766 441.710

Totaal 1.732.260 1.275.893

Toelichting:

De opbrengst WlZ gefinancierde zorg is ten opzichte van 2016 met ruim €250.000 gestegen. Deze stijging komt bijna volledig op conto 

van de verblijfszorg. Een hogere bezettingsgraad in combinatie met een stijging van de ZZP tarieven en de voor SOK gunstige uitpak 

NHC financiering (2017 laatste overgangsjaar) zijn hiervan de oorzaak. De extramurale productie blijft ongeveer op hetzelfde niveau als 

2016. 

De overige zorgprestaties betreft voor zowel 2017 als 2016 beschermd wonen, eerstelijnsverblijf (in onderaanneming en particulier) en 

extramuraal geleverde particuliere zorg. 

De Rijkssubsidies (subsidieregeling praktijkleren en stagefonds) zijn iets gestegen ten opzichte van 2016 ; toename leerlingen die in de 

doelgroep vallen is hiervan de oorzaak De via de gemeente Kapelle ontvangen subsidie inzake welzijn is verhoogd in verband met de 

nieuwe huisvesting, daarnaast zijn in 2017 de zogenaamde innovatiegelden ingezet voor project dementievriendelijk Kapelle (€20.000) 

en project Caleido (€ 8.000).

Met ingebruikname van de flat Bruëlisstraat  neemt het aantal verhuurde eenheden met 30 toe, met daarbij de huuropbrengsten van de 

op de onderste laag van de flat gerealiseerde eerstelijnsvoorziening nemen de totale huuropbrengsten met €215.000 toe. De stijging 

van de overige opbrengsten komt bijna volledig voor rekening van de keuken. Met ingang van augustus 2017 wordt aan collega-

instelling Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland de warme maaltijd geleverd, inclusief de tafeltje dekje cliënten van de stichting. 

Hiermee is een verdubbeling van het aantal maaltijden gerealiseerd en daarmee hogere opbrengsten. Daarnaast zijn de opbrengsten 

van de al bestaande tafeltje dekje cliënten en restaurantvoorziening toegenomen, een combinatie van meer cliënten en prijsindexatie. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 4.263.070 4.132.646

Sociale lasten 691.937 686.093

Pensioenpremies 330.198 319.579

Andere personeelskosten 189.998 158.396

Subtotaal 5.475.203 5.296.715

Personeel niet in loondienst 145.447 117.266

Totaal personeelskosten 5.620.650 5.413.981

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Algemeen beheer 8,5 8,5

Voedingsdienst 12,4 11,2

Intramuraal verzorgingshuis 31,4 29,4

Extramuraal 36,7 37,7

Intramuraal verpleegunit 19,8 19,9

Activiteitenbegeleiding/dagverzorging 4,2 4,0

Welzijn 2,7 2,7

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 115,6 113,4

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 752.399 571.554

Totaal afschrijvingen 752.399 571.554

Toelichting:

In 2017 is de flat Bruëlisstraat in gebruik genomen en samen met de geactiveerde investeringen locatie welzijn verklaart dit de stijging 

van de afschrijvingslasten ten opzichte van 2016. 

De toename van de post personeel niet in loondiens betreft de inhuur (samenwerking) van collegazorgaanbieders in geval van 

nachtzorg.

De formatie voedingsdienst is in verband met de eerder vermelde uitbreiding warme maaltijdlevering per augustus 2017 toegenomen. 

De toename van de formatie intramuraal verzorgingshuis komt voort uit hogere cliëntbezetting en daarmee toename zorgvraag.

De stijging van de lonen en salarissen is in verhouding met de toename Fte, daarbij rekening houdend met een éénmalige uitkering in 

februari, stijging van het percentage eindejaarsuitkering van 5,7% naar 7%  en de met ingang van 2017 volgens CAO bepalingen 

verplichte uitbetaling ORT over opgenomen vakantiedagen. Dit naast reguliere CAO-indexering en doorgroei in ancienniteit. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 569.417 509.648

Algemene kosten 664.597 555.307

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 235.051 212.156

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 360.815 442.487

- Energiekosten gas 81.225 72.553

- Energiekosten stroom 63.164 57.047

- Energie transport en overig 15.826 14.902

Subtotaal 521.029 586.990

Huur en leasing 10.259 10.250

Dotaties en vrijval voorzieningen 76.494 170.339

Totaal overige bedrijfskosten 2.076.848 2.044.691

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 17.964 84.237

Rentelasten -177.106 -183.203

Totaal financiële baten en lasten -159.142 -98.966

Toelichting:

Over de niet opgenomen gelden uit het bouwdepot bestemd voor nieuwbouw Flat Bruëlisstraat is in 2016 een rentevergoeding 

ontvangen, dit verklaart de hogere rentebaten 2016 en de per saldo hogere financiele baten en lasten 2017 in vergelijking met 2016.

De uitbreiding van de warme maaltijdlevering is terug te zien in de stijging van de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten en verklaart 

tevens een deel van de toename algemene kosten. Toename van de dervingskosten (complex Beukenhof) en in gebruik nemen flat 

Bruëlisstraat (belastingen, verzekeringen en verhuurdersheffing) verklaren het overige deel van de stijging.  In de onderhoudskosten 

van vergelijkend jaar 2016 zijn incidentele uitgaven in verband met herstel kozijnen (houtrot) opgenomen, deze kosten lopen deels door 

in 2017.

In 2017 bestaat de dotatie voorzieningen uit hoofdzakelijk de dotatie aan de voorziening langdurig zieken, de vergelijkende cijfers 2016 

betreffen een voorziening getroffen in verband met de volgens CAO overeengekomen compensatie ORT over vakantiedagen. 
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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)

20. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant  zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 19.318 15.851

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 7.532 7.532

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 26.850 23.383

21. Transacties met verbonden partijen

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.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Voor de bezoldiging van de functionarissen die over 2017 in het kader van de WNT verantwoord worden, zie hiervoor het 

voorgeschreven format op de volgende bladzijde.
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bedragen x € 1 Dhr. E. de Jong

Functiegegevens DIRECTEUR

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

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Individueel WNT-maximum 98.000 - - 

Beloning 112.824 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen 381 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.977 - - 

Subtotaal 124.182 - - 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

Totaal bezoldiging 124.182 - - 

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0

Beloning 113.285 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen 336 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.739 - - 

Totaal bezoldiging 2016 124.360 - - 

WNT-VERANTWOORDING 2017  STICHTING OUDERENZORG KAPELLE

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Ouderenzorg Kapelle van toepassing zijnde regelgeving: regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp. 

Stichting Ouderenzorg Kapelle is ingedeeld in klasse I en het bezoldigingsmaximum in 2017 is € 99.000. Dit geldt naar rato van de duur 

en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de 

eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

2

Er is geen sprake van onverschuldige betalingen omdat de bezoldigingsafspraken zijn 

overeengekomen in de arbeidsovereenkomst van voor 2012.  Hierdoor is het 

overgangsrecht van toepassing op de bezoldigingsafspraken met de bestuurder.
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bedragen x € 1 Dhr. B. Wesdorp Dhr. M.K. van der Linde Dhr. B.A. Oele

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID] [LID]

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

Individueel WNT-maximum 14.700 9.900 9.900 

Beloning 7.875 5.250 6.563 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 7.875 5.250 6.563 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

Totaal bezoldiging 7.875 5.250 6.563 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning 5.250 3.500 4.375 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2016 5.250 3.500 4.375 

bedragen x € 1
Mevr. I.S. de Vries-van der 

Boom
Dhr. J. van Ginkel dhr. J.N.P. Jansson

Functiegegevens [LID] [LID] [LID]

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/7 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 9.900 9.900 9.900 

Beloning 5.250 5.250 5.250 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Subtotaal 5.250 5.250 3.500 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - 

Totaal bezoldiging 5.250 5.250 3.500 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning 3.500 3.925 3.500 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 2016 3.500 3.925 3.500 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging 

boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen 

die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden 

moeten worden.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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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 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 5.350 11.100

Financiële vaste activa 2 1.721.145 1.721.145

Totaal vaste activa 1.726.495 1.732.245

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 3 29.851 944.342

Liquide middelen 4 1.456.363 2.382.480

Totaal vlottende activa 1.486.214 3.326.822

Totaal activa 3.212.709 5.059.067

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen 5

Algemene en overige reserves 2.551.184 2.614.619

Totaal eigen vermogen 2.551.184 2.614.619

Voorzieningen 6 110.226 216.524

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 7 865.922 2.227.923

Totaal passiva 3.527.332 5.059.066
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 0 0

Subsidies (exclusief Wmo) 17 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 18 72.679 74.034

Som der bedrijfsopbrengsten 72.679 74.034

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 79.648 79.251

Afschrijvingen op materiële vaste activa 20 575 596

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 60.643 47.421

Som der bedrijfslasten 140.866 127.268

BEDRIJFSRESULTAAT -68.187 -53.235

Financiële baten en lasten 23 4.752 10.376

RESULTAAT BOEKJAAR -63.435 -42.859

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Onttrekking:

Algemene reserve SOK -63.435 -42.859
-63.435 -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

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.565 4.565

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 785 6.535

Totaal materiële vaste activa 5.350 11.100

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 11.100 17.064

Bij: investeringen 0 0

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 5.750 5.964

Boekwaarde per 31 december 5.350 11.100

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Lening Stichting Zorgcentrum Cederhof 721.145 721.145

Lening Stichting Wonen voor Ouderen 1.000.000 1.000.000

Totaal financiële vaste activa 1.721.145 1.721.145

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.721.145 1.721.145

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 1.721.145 1.721.145

Toelichting:
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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: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 23.638 25.784

Rekening courant Stichting Wonen voor Ouderen *) 0 911.389

Rekening courant Stichting Welzijn 0 0

Overige vorderingen 28 516

Vooruitbetaalde bedragen 6.185 6.652

Totaal debiteuren en overige vorderingen 29.851 944.342

Toelichting:

betreft 0,38% (2016 = 0,79%).

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Spaarrekening 1.300.000 2.000.000

Bankrekeningen 154.461 376.666

Kassen 1.902 5.814

Totaal liquide middelen 1.456.363 2.382.480

Toelichting:

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

De liquide middelen staan volledig ter 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: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Algemene en overige reserves 2.551.184 2.614.619

Totaal eigen vermogen 2.551.184 2.614.619

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Algemene reserve 2.614.619 -63.435 0 2.551.184

Totaal algemene en overige reserves 2.614.619 -63.435 0 2.551.184

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017

en resultaat over 2017

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 2.551.184 -63.435

Stichting Zorgcentrum Cederhof 3.116.677 167.632

Stichting Welzijn Kapelle 10.330 -718

Stichting Wonen voor Ouderen 810.705 -14.043

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 6.488.897 89.436
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

Voorziening jubileum 34.359 4.646 627 0 38.378

Voorziening langdurig zieken 36.739 71.848 36.739 0 71.848

Voorziening ORT 145.426 0 145.426 0 0

Totaal voorzieningen 216.524 76.494 182.792 0 110.226

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 32.028

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 78.198

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 22.230

Toelichting per categorie voorziening:

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 114.409 159.218

Vakantiedagen 332.915 309.872

Belastingen en sociale premies 121.600 995.590

Schulden terzake pensioenen 14.202 113.424

Nog te betalen salarissen 44.155 47.788

Vakantiegeld 206.338 180.320

Rekening courant Stichting Zorgcentrum Cederhof 0 365.109

Rekening courant Stichting Wonen voor Ouderen * 0 0

Rekening courant Stichting Welzijn * 0 37.829

Overige schulden 32.299 18.774

Totaal overige kortlopende schulden 865.918 2.227.923

Toelichting:

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

betreft 0,38% (2016 = 0,79%).

De voorziening ORT is gevormd in verband met de volgens cao overeengekomen compensatie ORT over vakantiedagen 2012 tm 

2016. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

7. 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 hoofdsommen 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 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 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.

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 voor de omzetbelasting.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

8. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Erfpacht 337 337

Doorberekende kosten 71.143 71.947

Verhuur Aiuta's 0 0

Overige opbrengsten 1.200 1750

Totaal 72.679 74.034

Toelichting:

LASTEN

9. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 4.263.070 4.132.646

Sociale lasten 691.937 686.093

Pensioenpremies 330.198 319.579

Andere personeelskosten: 189.998 158.396

Totaal 5.475.203 5.296.715

Doorbelast aan Stichting Zorgcentrum Cederhof, Wonen voor Ouderen en Welzijn -5.395.555 -5.217.464

Totaal personeelskosten 79.648 79.251

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 575 596

Totaal afschrijvingen 575 596

Toelichting:

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

Behalve de personele kosten van de medewerker technische dienst en medewerker schoonmaak (doorberekend aan VVE Beukenhof) 

en een deel van de personele kosten algemeen beheer, worden alle andere personeelskosten doorbelast aan de dochterstichtingen. 

De per saldo resterende personele  formatie SOK enkelvoudig is ten opzichte van 2016 niet gewijzigd.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Algemene kosten 59.977 45.849

Onderhoud en energiekosten: 666 1.572

Totaal overige bedrijfskosten 60.643 47.421

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rente langlopende leningen 0 -10.826

Rente rekening couranten stichtingen -2.934 6.321

Rentebaten lening u/g, deposito en overige rente 7.686 14.881

Totaal financiële baten en lasten 4.752 10.376
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering

van 23 mei 2018

De raad van toezicht van de Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 

van 23 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g.

Dhr E. de Jong, directeur/bestuurder

w.g. w.g.

Dhr. B.A. Oele Mevr.I.S. de Vries-Boom

w.g. w.g.

Dhr. J. van Ginkel Dhr. J. Naafs

w.g. w.g.

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

Niet van toepassing.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

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