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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 26.975.154 30.168.034

Financiële vaste activa 2 44.567 89.127

Totaal vaste activa 27.019.721 30.257.161

Vlottende activa

Voorraden 3 89.965 58.374

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 1.028.700 866.625

 DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 5 2.451.949 3.950.109

Liquide middelen 6 15.249.921 11.463.796

Totaal vlottende activa 18.820.535 16.338.904

Totaal activa 45.840.256 46.596.065

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

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 7

Kapitaal 681 681

Bestemmingsfondsen 10.229.730 8.444.706

Algemene en overige reserves 306.403 306.403

Totaal groepsvermogen 10.536.814 8.751.790

Voorzieningen 8 1.381.257 3.112.869

Langlopende schulden (nog voor meer 9 23.655.118 25.047.275

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 10 390.099 22.441

Overige kortlopende schulden 11 9.876.969 9.661.690

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10.267.068 9.684.131

Totaal passiva 45.840.256 46.596.065
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 50.575.461 47.807.498

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 1.647.003 1.459.763

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.270.876 1.254.019

Som der bedrijfsopbrengsten 53.493.340 50.521.280

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 39.022.454 36.234.543

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 3.979.208 2.691.632

Overige bedrijfskosten 17 7.473.333 9.424.706

Som der bedrijfslasten 50.474.995 48.350.881

BEDRIJFSRESULTAAT 3.018.344 2.170.399

Financiële baten en lasten 18 -1.233.321 -1.335.682

RESULTAAT BOEKJAAR 1.785.024 834.717

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds vastgoed 1.785.024 834.717

1.785.024 834.717
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.018.344 2.339.858

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 16 4.023.768 2.522.173

- mutaties voorzieningen 8 -1.731.612 67.402

- boekresultaten afstoting vaste activa 1 0 -414.047

2.292.156 2.175.528

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 -31.592 28.286

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 4 -162.075 0

- vorderingen 5 1.498.160 -1.771.507

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 10 367.658 -389.170

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 11 168.620 993.902

1.840.770 -1.138.489

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.151.271 3.376.897

Ontvangen interest 18 27.900 51.131

Betaalde interest 18 -1.214.561 -1.518.447

-1.186.661 -1.467.316

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.964.610 1.909.581

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -786.328 -1.103.215

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -786.328 -1.103.215

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -1.392.157 -1.255.349

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.392.157 -1.255.349

Mutatie geldmiddelen 3.786.125 -448.983

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 11.463.796 11.912.779

Stand geldmiddelen per 31 december

6 15.249.921 11.463.796

Mutatie geldmiddelen 3.786.125 -448.983
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

a) Het bieden van verzorging, verpleging, begeleiding en huisvesting aan cliënten met een zorgvraag;

b) het verstrekken van thuiszorg

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Foutherstel

Activa Leningen Eigen vermogen

Boekwaarde per 1-1-2015 voor foutherstel 35.664.981 31.342.550 8.174.173

Foutherstel -3.908.530 -3.651.430 -257.100

Boekwaarde per 1-1-2015 na foutherstel 31.756.451 27.691.120 7.917.073

Bij: investeringen 1.103.215

Af: afschrijvingen c.q. aflossingen -2.691.632 -1.386.983

Bij: resultaat boekjaar 834.717

Herziene vergelijkende cijfers 30.168.034 26.304.137 8.751.790

Het resultaat 2015 was voor foutherstel € 872.542 en na foutherstel € 834.717

De Zellingen is enig bestuurder van Stichting Afasiecentrum en medebestuurder van Stichting Vrijwilligers Terminale 

Zorg Capelle/Krimpen. Stichting Afasiecentrum is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 

Zorgbeheer de Zellingen. 

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

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

uitzondering van het volgende:

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (hierna: De Zellingen)  is statutair (en feitelijk) gevestigd te Capelle aan den IJssel, 

op het adres Tsjaikovskistraat 1.  De belangrijkste activiteiten zijn:

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Schattingswijziging

Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft instelling een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte 

economische levensduur en de eventuele restwaarde van materiele vaste activa. Dit heeft er toe geleid dat de 

afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 40 jaar en van terreinvoorzieningen, verbouwingen en 

installaties van 20 naar 10 jaar. Hierbij is rekening gehouden met eventuele restwaardes. Overeenkomstig de richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de 

verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden.

Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2016 met circa € 1,3 mln. toegenomen ten opzichte van de kosten bij 

ongewijzigde uitgangspunten. Voor de komende jaren is het effect als volgt: van 2017 en 2018 circa EUR 40K per jaar 

minder afschrijvingen, voor de jaren 2019 en 2020 circa  EUR 150K meer afschrijvingen en vanaf 2021 circa 140K 

minder afschrijvingen. 

Het huurcontract met Vestia is in de jaarrekening 2015 (en hiervoor) verwerkt als financial lease. De wijze waarop deze 

transactie is verwerkt zowel bij aanvang in 2010 als de jaren erna, is onjuist gebleken. Het gevolg is dat zowel vaste 

activa, langlopende schulden, eigen vermogen en resultaat zijn herzien. De in deze jaarrekening opgenomen 

vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast:
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Consolidatie

In 2015 waren de financiële gegevens van Stichting Afasiecentrum en Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 

Capelle /  Krimpen geintegreerd in de jaarrekening van De Zellingen en was geen separate geconsolideerde

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 volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor 

het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

c.q. enkelvoudige jaarrekening opgesteld. Om het inzicht in de jaarrekening van de Zellingen te bevorderen, is in 2016 

gekozen voor reguliere consolidatie van Stichting Afasiecentrum. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg is niet 

geconsolideerd omdat hier geen sprake is van overheersende zeggenschap.

VTZ:

Naam: Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Capelle/Krimpen

Woonplaats: Capelle a/d Ijssel

Rechtsvorm: stichting

Het doel van de stichting is:

a. Mensen de mogelijkheid te bieden om thuis te sterven

b. Mantelzorgers zodanig te ondersteunen dat deze de zorg voor de stervende kunnen blijven bieden

c. Stervenden en hun mantelzorgers de ruimte te bieden om zelf vorm te geven aan de laatste levensfase

d. Nazorg, in overleg met professionele organisaties, te stroomlijnen

Zeggenschap: Vanaf 2016 gedeelde zeggenschap met andere stichtingen, er is geen sprake van overheersende 

zeggenschap.

In de geconsolideerde jaarrekening van De Zellingen 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 De Zellingen.

De Zellingen heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen:

Stichting Afasiecentrum:

Naam: Stichting Afasiecentrum Rotterdam en omstreken

Vestigingsplaats: Capelle a/d Ijssel

Rechtsvorm: stichting

Het doel van de stichting is:

a. Het bieden van behandeling, begeleiding en nazorg aan mensen met afasie en hun mantelzorgers

b. Het bewerkstelligen van lotgenotencontact en resocialisatie van mensen met afasie en hun mantelzorgers

c. Het vervullen van een steunpuntfunctie voor allen die met afasie te maken hebben, het verstrekken van informatie en 

het bieden van een geschikte locatie als ontmoetingsplaats

d. Al dan niet in samenwerking met andere zorgaanbieders en patiëntorganisaties zorgvernieuwing na te streven en 

verder te ontwikkelen binnen haar werkgebied

Zeggenschap: Het bestuur bestaat uit De Zellingen. De Raad van Toezicht van De Zellingen is tevens toezichthouder 

van Stichting Afasiecentrum.
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

In 2016 zijn de afschrijvingstermijnen herzien zodat de afschrijvingstermijnen in lijn liggen met de economische

levensduur van de activa. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijfsgebouwen in 40 jaar worden afgeschreven (voorheen 50 

jaar). Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen in 10 jaar (voorheen:15-20 jaar)

Overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, worden de effecten van deze schattingswijziging in de 

verwachte resterende gebruiksperiode. Analyse van de resterende gebruiksduur heeft geresulteerd in het volledig 

afschrijven van een aantal machines en installaties. Tezamen met het effect van het sneller afschrijven bedraagt het 

effect op het resultaat 2016 circa € 1,3 mln. Het effect in de komende jaren (t/m 2020) is circa € 145K extra 

afschrijvingskosten per jaar.

Groot onderhoud:

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven 

toegewezen aan de samenstellende delen.

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of 

de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 

verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting 

aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf 

het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van De Zellingen.

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 economische levensduur van het 

vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 

wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2,5%.

• Machines en installaties : 10%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10%

• Automatisering: 20%

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 

De Zellingen zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

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

vastgesteld.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Op grond van de uitgevoerde analyse, concludeert De Zellingen dat geen sprake is van duurzame 

waardeverminderingen.

De Zellingen heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige 

kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd waarbij De Zellingen als geheel is beschouwd als kasstroomgenererende 

eenheid, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende 

activa per 31 december 2016.

De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn 

ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in lege staat en kosten koper.

Onder financiële vaste activa is tevens de gehonoreerde compensatie voor spookgebouwen op basis van de 

beleidsregel CA-300-493 Compensatieregeling. Bedragen worden met ingang van 2012 in zes gelijke delen 

gecompenseerd. 

De bepaling van de contante waarde is gebaseerd op de meerjarenbegroting van de Zellingen waarbij conservatieve 

aannames zijn gehanteerd t.a.v.:

* ontwikkeling van de vergoedingen voor kapitaalslasten (forse dalingen).

* omzetgroei (geen volumestijgingen, wel compensatie voor loon- en prijsstijgingen);

* noodzakelijke investeringen in zowel groot onderhoud als innovatie in zorgtechnologie;

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder 

geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen 

waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de 

waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de 

nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen van deze deelneming worden betrokken (netto-investering), 

wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats 

tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

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. 

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde 

is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 

wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de 

geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen 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. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

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

die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te 

wikkelen. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van FIFO-methode of tegen lagere opbrengstwaarde.  Een 

voorziening voor incourantheid wordt waar nodig gevormd maar is in het onderhavige boekjaar niet noodzakelijk geacht.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de 

effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening 

verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van 

agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid die wordt ingeschat op basis van een post-voor-post 

beoordeling.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de 

vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het 

onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die 

ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in 

mindering gebracht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Reorganisatievoorziening

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening verlieslatend contract

Daarnaast heeft de Zellingen een huurcontract voor De Meander bij Vestia waarvoor geldt dat de kosten hoger

liggen dan de vergoeding die hiervoor ontvangen word. Voor het verschil is eveneens een voorziening gevormd.

ORT voorziening

Uit de in 2016 afgesloten CAO voor de VVT sector, vloeit de verplichting voort om met terugwerkende kracht

ORT te vergoeden tijdens vakantieperiodes. Deze verplichting is opgelegd met terugwerkende kracht over de 

jaren 2012 t/m 2015. Voor de verwachte uitbetalingen aan (ex)medewerkers is een voorziening getroffen. 

Schulden

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het 

kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van 

rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De 

berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-

jarige leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,9%.

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is 

geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van 

het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is 

sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie 

de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie 

noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

In 2015 is een reorganisatie aangekondigd van de Thuiszorg van De Zellingen. In 2016 is deze grotendeels 

geeffectueerd maar er is nog enige doorloop naar het jaar 2017. 

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 (nominale waarde). 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 

schulden.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,31%.

De Zellingen had ultimo 2015 een meerjarig contract afgesloten voor WMO activiteiten met de gemeentes Capelle aan 

den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel waarbij een negatief verschil ontstaat tussen de door 

de Zellingen na de balansdatum te ontvangen prestatie en de door haar na de balansdatum te verrichten 

contraprestatie. Voor dit negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de berekening van de voorziening is 

rekening gehouden met de onvermijdbare kosten. Vanaf 2016 - na effectuering van de reorganisatie - wordt een 

voorziening niet langer noodzakelijk geacht. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het 

jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

De Zellingen 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 De Zellingen. De 

verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 

Zorg en Welzijn. De Zellingen 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 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort 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. In december 2016  bedroeg de 

beleidsdekkingsgraad 90,1% (actuele dekkingsgraad ultimo december 2016: 95,3%). Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen maximaal 10 jaar hieraan te 

kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om 

bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Zellingen 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. De 

Zellingen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 

opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de 

mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte 

kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare 

wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 

worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 

opbrengsten.

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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Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het 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 onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing 

als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

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

interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde 

gewaardeerde deelnemingen.

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. 

Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-

verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 22.234.129 24.155.214

Machines en installaties 665.097 1.894.906

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.075.928 4.117.914

Totaal materiële vaste activa 26.975.154 30.168.034

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 30.168.034 35.664.981

Correctie verwerking financial lease gebouw de Meander -3.908.530

Bij: investeringen 786.328 1.103.215

Af: afschrijvingen -3.979.208 -2.691.632

Boekwaarde per 31 december 26.975.154 30.168.034

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 44.567 89.127

Totaal financiële vaste activa 44.567 89.127

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 89.127 156.529

Af: afschrijvingen 44.560 67.402

Boekwaarde per 31 december 44.567 89.127

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6. Hierin is tevens toegelicht dat de cijfers 2015 gecorrigeerd zijn als gevolg van een herziening van de 

verwerking van de financial lease van het pand de Meander. De aanschafwaarde van de materiele vaste activa per 31-12-2015 is 

verlaagd en daardoor de boekwaarde eveneens. 

Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 10.796K aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling 

alleen het economisch eigendom heeft. Dit betreft het gebouw De Meander waarvan het juridisch eigendom bij Vestia berust. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.8.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

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

€ €

Hulpmiddelen 89.965 58.374

Totaal voorraden 89.965 58.374

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

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

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 1.028.700 866.625

  

Totaal onderhanden werk 1.028.700 866.625

Toelichting:

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

Een voorziening voor oninbaarheid wordt - evenals voorgaand jaar - niet noodzakelijk geacht. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.029.405 3.423.033

Overige vorderingen: 89.379 107.061

   

Overige overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen 333.165 420.015

Totaal debiteuren en overige vorderingen 2.451.949 3.950.109

Toelichting:

6. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 15.233.207 11.422.273

Kassen 16.713 41.523

Totaal liquide middelen 15.249.921 11.463.796

Toelichting:

Het saldo debiteuren daalt voornamelijk als gevolg van de aanscherping van procedures rondom facturatie zowel bij De Zellingen

als bij gemeentes. De kwaliteit van de facturatie en daarmee de afhandeling van vorderingen is sterk verbeterd.

De Zellingen kan vrij beschikken over haar liquide middelen. De Zellingen staat aan de vooravond van grootschalige renovatie van

de locatie Crimpenersteyn en daaraan gekoppelde financiering. Een deel van de huidige liquide middelen zal worden aangewend

voor financiering van de renovatie.

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. 
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PASSIVA

7. Groepsvermogen

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

€ €

Kapitaal 681 681

Bestemmingsfondsen 10.229.730 8.739.631

Algemene en overige reserves 306.403 306.403

Effect foutherstel financial lease Vestia -294.925

Totaal groepsvermogen 10.536.814 8.751.790

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 681 0 0 681

Totaal kapitaal 681 0 0 681

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Bestemmingsfonds vastgoed 163.774 1.785.024 0 1.948.798

Reserve aanvaardbare kosten:

RAK 8.280.932 0 0 8.280.932

Totaal bestemmingsfondsen 8.444.706 1.785.024 0 10.229.730

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Algemene reserves:

Algemenre reserve 306.403 0 0 306.403

Totaal algemene en overige reserves 306.403 0 0 306.403

Toelichting:

nieuwbouw. 

De Zellingen heeft een deel van haar reserves geoormerkt voor de komende investeringen in toekomstig onderhoud en 

Het foutherstel is toegelicht bij 5.1.4. 
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 1.785.024 834.717

Totaalresultaat van de instelling 1.785.024 834.717

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

- langdurig zieken 404.005 482.631 385.806 0 500.830

- persoonlijk budget levensfase 387.285 0 0 49.716 337.569

- reorganisatie 1.217.756 0 1.217.756 0 0

- jubileumverplichtingen 240.781 0 4.427 0 236.354

- verlieslatende contracten 573.044 0 573.044 0 0

- verlieslatende huurcontracten 289.998 0 198.000 0 91.998

- ORT voorziening 0 214.506 0 0 214.506

Totaal voorzieningen 3.112.869 697.137 2.379.033 49.716 1.381.257

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 843.881

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 537.377

hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

De ORT voorziening is gevormd voor de verplichtingen die voortvloeien uit de CAO afspraken inzake de nabetaling van ORT

over de jaren 2012 t/m 2015 over verlof in die jaren. De voorziening heeft betrekking op zowel medewerkers die nog in dienst 

zijn als medewerkers die reeds uit dienst zijn per balansdatum. 

De reorganisatie is grotendeels afgerond. In 2017 is sprake van doorloop van de kwalitatieve verbeteringen die beoogd zijn. 

De voorziening voor langdurig zieken neemt toe mede door het hoge arbeidsverzuim dat zowel kort als langdurend is. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

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

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

€ €

Schulden aan banken 16.795.713 17.698.154

Financial lease verplichting 6.859.405 7.349.121

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 23.655.118 25.047.275

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 26.304.137 31.342.550

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen -1.394.883 -1.386.983

Correctie verwerking financial lease 0 -3.651.430

Stand per 31 december  24.909.254 26.304.137

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.254.136 1.256.862

Stand langlopende schulden per 31 december 23.655.118 25.047.275

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.254.136 1.256.862

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 23.655.118 25.047.275

hiervan > 5 jaar 16.636.641 20.240.691

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

Tevens verwijzen wij naar paragraaf 5.1.4.1 waarin een toelichting op de correctie van de verwerking van de financial lease 

is toegelicht. De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

10. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 -22.441 0 -22.441

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 -390.099 -390.099

Correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0

Betalingen/ontvangsten 0 0 22.441 0 22.441

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 22.441 -390.099 -367.658

Saldo per 31 december 0 0 0 -390.099 -390.099

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Zorgkantoor Achmea c c c a

Zorgkantoor Midden holland c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de BNG en ING bank luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op de locaties Rijckehove en Crimpenersteyn

Pagina 20



Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -390.099 22.441
-390.099 -22.441

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 33.106.119 33.598.194

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 33.496.218 33.620.635

Totaal financieringsverschil -390.099 -22.441

Toelichting:

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 1.586.821 1.184.364

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.254.136 1.256.862

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.536.852 1.215.816

Schulden terzake pensioenen 770.544 780.249

Nog te betalen salarissen 175.848 61.361

Te betalen intrest 178.902 145.064

Vakantiegeld 1.166.920 1.209.609

Vakantiedagen 1.238.761 1.023.476

Overlopende passiva 1.968.184 2.784.889

Totaal overige kortlopende schulden 9.876.969 9.661.690

Het financieringsverschil ontstaat als gevolg van afwijkingen tussen bevoorschotting en werkelijke opbrengst. 

Het stadium van vaststelling wijzigt na formele bevestiging van danwel het zorgkantoor, danwel de NZA.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Grondcomponent financial lease Vestia en variabele kosten

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Verplichting inzake printers en copiers

In 2015 is een meerjarig contract afgesloten voor 210.000 euro inclusief btw per jaar. Jaarlijks wordt het contract op aantal 

benodigde printers en copiers geactualiseerd. In 2016 bedraagt het contract ca 52.000 euro inclusief btw per kwartaal.

Dit contract loopt tot en met 2021. Dus per balansdatum zijn de resterende termijnen nog 5 jaar.

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 

gefinancierd vanuit de Zvw.  

Onderdeel van het macrobeheersinstrument is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor GRZ (Geriatrische 

RevalidatieZorg) zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding.

Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2016.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is een inschatting gemaakt van de potentiele effecten van de inzet van het macro 

beheersinstrument voor 2015. 

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

geriatrische revalidatiezorg.

Uit de huurovereenkomst met Vestia vloeit tot 2030 een verplichting voort voor het gebruik van de grond alsmede variabele kosten 

die gemoeid zijn met de huur van De Meander.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal Toelichting op de herziening van de aanschafwaarde

terreinen installaties uitrusting van gebouwen als gevolg van de financial lease:

€ € € €

Rubriek gebouwen en terreinen

Stand per 1 januari 2016 Aanschafwaarde jaarrekening 2015 46.098.559

- aanschafwaarde 42.190.029 7.940.138 13.433.285 63.563.452 Correctie financial lease waardering -3.908.530

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 18.034.815 6.045.232 9.315.371 33.395.418 Gecorrigeerde aanschafwaarde 31-12-2015 42.190.029

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 24.155.214 1.894.906 4.117.914 30.168.034

Totaal materiel vaste activa

Mutaties in het boekjaar Aanschafwaarde jaarrekening 2015 67.471.982

- investeringen 28.435 23.904 733.989 786.328 Correctie financial lease waardering -3.908.530

- afschrijvingen 1.949.520 1.253.713 775.975 3.979.208 Gecorrigeerde aanschafwaarde 31-12-2015 63.563.452

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.921.085 -1.229.809 -41.986 -3.192.880

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 42.218.464 7.964.042 14.167.274 64.349.780

- cumulatieve afschrijvingen 19.984.335 7.298.945 10.091.346 37.374.626

Boekwaarde per 31 december 2016 22.234.129 665.097 4.075.928 26.975.154

Afschrijvingspercentage 2,5% 10,0% 10% - 20%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op

grond van

compensa- Overige Totaal

tieregeling vorderingen

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 89.127 0 89.127

Afschrijvingen 44.560 0 44.560

Boekwaarde per 31 december 2016 44.567 0 44.567

Som waardeverminderingen 0 0 0
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2015

Nieuwe 

leningen in 

2016

Aflossing 

in 2016

Restschuld 

31 december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2017

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ING 15-feb-03 4.991.582 30 Hypothecair 3,07% 2.111.893 0 166.991 1.944.902 1.109.947 12 Lineair 166.991 Hypotheek

BNG 28-apr-98 7.941.154 40 Hypothecair 4,88% 4.715.061 0 198.529 4.516.532 3.523.887 23 Lineair 198.529 Hypotheek

BNG 31-mei-99 2.949.571 40 Hypothecair 3,75% 1.751.308 0 73.739 1.677.569 1.308.872 23 Lineair 73.739 Hypotheek

BNG 4-jan-99 4.991.582 40 Hypothecair 2,29% 2.994.950 0 124.789 2.870.161 2.246.222 23 Lineair 124.788 Hypotheek

BNG 1-jun-11 1.815.122 20 Onderhands 4,59% 1.452.097 0 90.756 1.361.341 907.561 15 Lineair 90.756 Gemeentegarantie

BNG 3-mrt-98 1.283.347 35 Onderhands 4,60% 932.345 0 34.398 897.947 700.719 17 Annuïteiten 35.980 Gemeentegarantie

BNG (*) 7-jul-06 6.800.000 40 Hypothecair 4,50% 4.870.759 0 159.697 4.711.062 3.912.576 30 Lineair 159.697 Hypotheek

BNG 30-jun-07 700.000 11 Hypothecair 4,46% 126.603 0 56.268 70.335 0 2 Lineair 56.268 Hypotheek

Vestia 29-mrt-10 13.026.278 20 Financial lease 5,50% 7.349.121 0 489.716 6.859.405 2.926.857 14 Lineair 347.388 Huurcontract

Totaal 26.304.137 0 1.394.883 24.909.254 16.636.641 1.254.136

Toelichting op de herziening van de schuld aan Vestia, samenhangend met de financial lease:

Zoals toegelicht bij 5.1.4.1 is de waardering van zowel de activa als de schuld samenhangend met de financial lease, onjuist gebleken. 

Zowel de schuld als de activa zijn voor te hoog weergegeven per eind 2015. In deze jaarrekening zijn daarom de vergelijkende cijfers 2015 aangepast.

Restschuld 

Vestia 31 

december 

2015

Totaal 

leningen 

ultimo 2015

In de jaarrekening 2015 oorspronkelijk opgenomen bedragen 11.000.551 29.955.567

Correctie verwerking financial lease -3.651.430 -3.651.430

Gecorrigeerde bedragen per ultimo 2015 7.349.121 26.304.137

* Rente is gedurende het jaar 2016 (30-06-2016) gewijzigd naar 2,58%
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 13.078.602 10.985.501

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 33.106.119 32.461.007

Opbrengsten Wmo 4.179.214 4.360.990

Overige zorgprestaties 211.526 0

Totaal 50.575.461 47.807.498

Toelichting:

en in de opbrengsten 2016 verwerkt. 

WLZ opbrengsten stijgen door indexaties en een uitbreiding op de locatie De Meander in Nieuwerkerk aan den Ijssel.

WMO opbrengsten dalen door de effecten van het nieuwe indiceren waarbij sommige cliënten lager of niet langer geindiceerd zijn. 

In 2016 zijn de opbrengsten zorginfrastructuur en zorginstituut onder de subsidies gerubriceerd. De vergelijkende cijfers 2015 zijn

dienovereenkomstig aangepast. De totale opbrengsten 2015 wijzigen uiteraard niet er is slechts sprake van een herrubricering

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 1.647.003 1.459.763

Totaal 1.647.003 1.459.763

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): 971.577 871.574

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 101.634 66.597

Opbrengst Afasie en PGB 197.665 315.848

Totaal 1.270.876 1.254.019

Toelichting:

Onder de zorgverzekeringswet zijn zowel de opbrengsten wijkverpleging als geriatrische revalidatiezorg opgenomen. In 2016

is een reservering die was getroffen voor het potentieel inzetten van het Macro Beheerinstrument volledig vrijgevallen (€ 1,2 mln.)

binnen de opbrengsten rubriek.

Subsidies hebben betrekking op de regeling zorginfrastructuur, zorginstituut en het project buurtmoeders. Het project buurtmoeders is 

De daling van de PGB hangt samen met een vermindering van de toekenning van PGB door gemeentes. 

vanaf 2017 overgedragen aan het CJG. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 29.243.701 27.619.210

Sociale lasten 4.696.649 4.238.880

Pensioenpremies 2.240.485 2.286.387

Andere personeelskosten: 1.320.904 892.560

   

Subtotaal 37.501.738 35.037.037

Personeel niet in loondienst 1.520.716 1.197.506

Totaal personeelskosten 39.022.454 36.234.543

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 768 794

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.979.208 2.691.632

Totaal afschrijvingen 3.979.208 2.691.632

Toelichting:

toelichting 5.1.4.

In 2016 zijn de afschrijvingstermijnen herzien van de diverse categorieën activa. Het effect is in 2016 circa € 1,3 mln. Zie voor verdere

De inzet van PNIL is voornamelijk bij de thuiszorg gestegen. 

De stijging van de lonen en salarissen hangt volledig samen met de CAO wijzigingen. 

Pagina 27



Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.149.718 2.045.287

Algemene kosten 1.971.575 3.919.345

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.620.478 1.702.566

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 907.526 853.195

- Energiekosten gas 282.718 162.081

- Energiekosten stroom 318.463 549.714

- Energie transport en overig 62.789 41.530

Subtotaal 1.571.496 1.606.520

Huur en leasing 160.066 150.988

Totaal overige bedrijfskosten 7.473.333 9.424.706

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 27.900 51.131

Subtotaal financiële baten 27.900 51.131

Rentelasten -1.261.221 -1.386.813

Subtotaal financiële lasten -1.261.221 -1.386.813

Totaal financiële baten en lasten -1.233.321 -1.335.682

Het resultaat wordt hierdoor eenmalig positief beinvloed. Vrijvallen en dotaties van een deel van de voorzieningen zijn gerubriceerd

In 2016 zijn  een aantal voorziening en reserveringen die in het verleden getroffen zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 

onder algemene kosten
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

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

Functiegegevens

Aanvang
3
 en einde functievervulling in 2016

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

109

10.656

151.497

Toelichting op de onverschuldigde betaling: Abuisievelijk is met de verloning over februari voor € 75,48 een vergoeding 

voor onregelmatigheidstoeslag toegekend. Dit is verrekend met het salaris van mei 2017. De vordering is opgenomen onder de 

'overige vorderingen' 

Toelichting op de overschrijding van het WNT maximum: De WNT bezoldiging van T. van Wijngaarden vloeit voort uit 

schriftelijk overeengekomen afspraken voor inwerkingtreding van de sectorale regeling Zorg en Welzijn. Het overgangsrecht is 

ingegaan op 1 januari 2014. 

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 Zorgbeheer De Zellingen van toepassing zijnde regelgeving: De Sectorale Regeling WNT/Zorg & 

Welzijn

Het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 9 punten en klasse III leidt tot een bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Zorgbeheer De 

Zellingen ad € 145.000 per jaar. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 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 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

Beloning

1/1 - 31/12

1

140.732

nee

ja

145.000

140.817

109

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

10.802

151.728

-75

151.653

T. van Wijngaarden

Bestuurder

1/1 - 31/12

1
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R. de 

Koning

S.J.A. 

Timmerman
Voorzitter 

RvT
Lid RvT

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

21.750        14.500             

11.166        7.444              

-             -                  

-             -                  

11.166        7.444              

-             -                  

11.166        7.444              

N.v.t. N.v.t.

 1/1 - 31/12  1/7 - 31/12 

11.166        3.722              

-             

-             

 €     11.166  €            3.722 

H.H.G. 

Wiegmans

J.Ch. 

Pawlikowski

Lid RvT Lid RvT

1/1 - 31/12 1/1 - 2/6

14.500        6.042              

7.444          3.101              

-             -                  

-             -                  

7.444          3.101              

-             -                  

7.444          3.101              

0 N.v.t.

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

          7.444               7.444 

                 -                      - 

          7.444               7.444 Totaal bezoldiging 2015  €                        - 

Beloningen betaalbaar op termijn -                       

Beloning -                       

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015  Nvt 

Totaal bezoldiging 4.963                    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                       

Beloningen betaalbaar op termijn -                       

Subtotaal 4.963                    

Beloning 4.963                    

Belastbare onkostenvergoedingen -                       

 €                        - 

0

 nvt 

Individueel WNT-maximum 9.667                    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/5 - 31/12

bedragen x € 1 F. Stark

Functiegegevens Lid RvT

7.444                   

-                      

Totaal bezoldiging 2015  €                 7.444 

-                      

-                      

-                      

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

7.444                   

-                       

7.444                   

 1/1 - 31/12 

-                      

-                      

N.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn -                      

 €                7.444 

Aanvang en einde functievervulling in 2015  1/1 - 31/12 

Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien overschrijding

-                       

Beloning 7.444                    

7.444                    

7.444                    

Gegevens 2015

N.v.t.

-                       

-                       

B.J. de Deugd

Lid RvT

1/1 - 31/12

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

14.500                  

7.444                    

R.A. Helder

Lid RvT

1/1 - 31/12

14.500                  

7.444                   

B.J.L. Degenhart

Lid RvT

1/1 - 31/1

1.208                   

-                      Beloning

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Functiegegevens

bedragen x € 1

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

Individueel WNT-maximum

Verplichte motivering indien overschrijding N.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

20. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over zijn als volgt:

Controle van de jaarrekening 2015 94.601 97.850

Controle van de jaarrekening 2016 102.850 0

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 2015 10.899 46.304

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 2016 60.258 0

Totaal honoraria accountant 268.608 144.154

Toelichting:

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 die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 19.

Het totale honorarium over 2015 is opgelopen tot € 249K door meerwerkzaamheden. In 2016 is dit teruggebracht naar € 163K.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 26.975.154 30.168.034

Financiële vaste activa 2 188.013 158.681

Totaal vaste activa 27.163.167 30.326.715

Vlottende activa

Voorraden 3 89.965 58.374

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 1.028.700 866.625

 DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 5 2.451.949 3.950.109

Liquide middelen 6 15.239.336 11.448.960

Totaal vlottende activa 18.809.950 16.324.068

Totaal activa 45.973.117 46.650.783

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

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 681 681

Bestemmingsfondsen 10.229.730 8.444.706

Algemene en overige reserves 306.403 306.403

Totaal eigen vermogen 10.536.814 8.751.790

Voorzieningen 8 1.381.257 3.112.869

Langlopende schulden (nog voor meer 9 23.655.118 25.047.275

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 10 390.099 22.441

Overige kortlopende schulden 11 10.009.830 9.716.408

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10.399.929 9.738.849

Totaal passiva 45.973.117 46.650.783
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 50.164.026 47.429.086

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 1.646.267 1.458.705

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.114.406 1.047.507

Som der bedrijfsopbrengsten 52.924.699 49.935.298

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 38.633.157 35.835.388

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 3.979.208 2.691.632

Overige bedrijfskosten 17 7.367.881 9.297.963

Som der bedrijfslasten 49.980.246 47.824.983

BEDRIJFSRESULTAAT 2.944.452 2.110.315

Financiële baten en lasten 18 -1.159.429 -1.275.598

RESULTAAT BOEKJAAR 1.785.024 834.717

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds vastgoed 1.785.024 834.717
1.785.024 834.717
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5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.12.1 Algemeen

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de enkelvoudige 

jaarrekening zijn identiek aan die van de geconsolideerde jaarrekening. Kortheidshalve wordt naar verwezen. 
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 22.234.129 24.155.214

Machines en installaties 665.097 1.894.906

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.075.928 4.117.914

Totaal materiële vaste activa 26.975.154 30.168.034

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 30.168.034 35.664.981

Correctie verwerking financial lease gebouw de Meander 0 -3.908.530

Bij: investeringen 786.328 1.103.215

Af: afschrijvingen 3.979.208 -2.691.632

Boekwaarde per 31 december 26.975.154 30.168.034

Toelichting:

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting die is opgenomen in de geconconsolideerde jaarrekening.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 143.446 69.554

Vordering op grond van compensatieregeling 44.567 89.127

Totaal financiële vaste activa 188.013 158.681

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 158.681 165.999

Resultaat deelnemingen 73.892 60.084

(Terugname) waardeverminderingen -44.560 -67.402

Boekwaarde per 31 december 188.013 158.681

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

(Kapitaal)

Belang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Zeggenschapsbelangen:
0 100% 143.446 73.892

Bij de Stichting Afasiecentrum is geen sprake van kapitaalbelang maar van overwegende zeggenschap.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.15.

Kernactiviteit

Stichting Afasiecentrum Rotterdam en omstreken
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

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

€ €

Hulpmiddelen 89.965 58.374

Totaal voorraden 89.965 58.374

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

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

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 1.028.700 866.625

Totaal onderhanden werk 1.028.700 866.625
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.029.405 3.423.033

Overige vorderingen: 89.379 107.061

Vooruitbetaalde bedragen: 333.165 308.271

Overige overlopende activa: 0 111.744

Totaal debiteuren en overige vorderingen 2.451.949 3.950.109

6. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 15.223.021 11.407.835

Kassen 16.314 41.125

Totaal liquide middelen 15.239.336 11.448.960
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 681 681

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 10.229.730 8.739.631

Algemene en overige reserves 306.403 306.403

Effect foutherstel financial lease Vestia -294.925

Totaal eigen vermogen 10.536.814 8.751.790

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Bestemmingsfonds vastgoed 163.774 1.785.024 0 1.948.798

Reserve aanvaardbare kosten:

RAK 8.280.932 0 0 8.280.932

Totaal bestemmingsfondsen 8.444.706 1.785.024 0 10.229.730

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 306.403 0 0 306.403

Overige reserves: 0 0 0 0

Totaal algemene en overige reserves 306.403 0 0 306.403
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

- langdurig zieken 404.005 482.631 385.806 0 500.830

- persoonlijk budget levensfase 387.285 0 0 49.716 337.569

- reorganisatie 1.217.756 0 1.217.756 0 0

- jubileumverplichtingen 240.781 0 4.427 0 236.354

- verlieslatende contracten 573.044 0 573.044 0 0

- verlieslatende huurcontracten 289.998 0 198.000 0 91.998

- ORT voorziening 0 214.506 0 0 214.506

Totaal voorzieningen 3.112.869 697.137 2.379.033 49.716 1.381.257

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 843.881

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 537.377

hiervan > 5 jaar 0

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

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

€ €

Schulden aan banken 16.795.713 17.698.154

Financial lease verplichting 6.859.405 7.349.121

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 23.655.118 25.047.275

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 26.304.137 31.342.550

Af: aflossingen 1.394.883 1.386.983

Correctie verwerking financial lease 0 -3.651.430

Stand per 31 december  24.909.254 26.304.137

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.254.136 1.256.862

Stand langlopende schulden per 31 december 23.655.118 25.047.275

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.254.136 1.256.862

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 23.655.118 25.047.275

hiervan > 5 jaar 20.240.691 20.240.691

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 -22.441 -22.441

Financieringsverschil boekjaar -390.099 -390.099

Correcties voorgaande jaren 0 0 0

Betalingen/ontvangsten 0 0 22.441 22.441

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 22.441 -390.099 -367.658

Saldo per 31 december 0 0 0 -390.099 -390.099

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Zorgkantoor Achmea c c c a

Zorgkantoor Midden holland c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 390.099 22.441
-390.099 -22.441

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 33.106.119 33.598.194

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 33.496.218 33.620.635

Totaal financieringsverschil -390.099 -22.441

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 1.586.821 1.184.364

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.254.136 1.256.862

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.536.852 1.215.816

Schulden terzake pensioenen 770.544 780.249

Nog te betalen salarissen 175.848 61.361

Schulden aan gelieerde partijen 132.861 54.718

Te betalen interest 178.902 145.064

Vakantiegeld 1.166.920 1.209.609

Vakantiedagen 1.238.761 1.023.476

Overige overlopende passiva: 1.968.184 2.784.889

Totaal overige kortlopende schulden 10.009.830 9.716.408

10. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Zorginstelling maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met Stichting Afasiecentrum Rotterdam en omstreken

en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. Stichting Afasiecentrum Rotterdam en

omstreken had per eind 2016 geen belastingschulden. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn identiek aan hetgeen toegelicht is in de geconsolideerde jaarrekening. 

Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal

terreinen installaties uitrusting

€ € € € Toelichting op de herziening van de aanschafwaarde

van gebouwen als gevolg van de financial lease:

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 42.190.029 7.940.138 13.433.285 63.563.452 Rubriek gebouwen en terreinen

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 Aanschafwaarde jaarrekening 2015 46.098.559

- cumulatieve afschrijvingen 18.034.815 6.045.232 9.315.371 33.395.418 Correctie financial lease waardering -3.908.530

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 24.155.214 1.894.906 4.117.914 30.168.034 Gecorrigeerde aanschafwaarde 31-12-2015 42.190.029

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 28.435 23.904 733.989 786.328 Totaal materiel vaste activa

- herwaarderingen 0 0 0 0 Aanschafwaarde jaarrekening 2015 67.471.982

- afschrijvingen 1.949.520 1.253.713 775.975 3.979.208 Correctie financial lease waardering -3.908.530

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 Gecorrigeerde aanschafwaarde 31-12-2015 63.563.452

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.921.085 -1.229.809 -41.986 -3.192.880

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 42.218.464 7.964.042 14.167.274 64.349.780

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 19.984.335 7.298.945 10.091.346 37.374.626

Boekwaarde per 31 december 2016 22.234.129 665.097 4.075.928 26.975.154

Afschrijvingspercentage 2,5% 10,0% 10% - 20%
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5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op

grond van

compensa- Totaal

tieregeling

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2016 158.681 158.681

Resultaat deelnemingen 73.892 73.892

(Terugname) waardeverminderingen -44.560 -44.560

Boekwaarde per 31 december 2016 188.013 188.013

Som waardeverminderingen 0 0
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BIJLAGE

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016 (enkelvoudig)

Leningg

ever

Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2015

Nieuwe 

leningen in 

2016

Aflossing 

in 2016

Restschuld 

31 december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2017

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ING 15-feb-03 4.991.582 30 Hypothecair 3,07% 2.111.893 0 166.991 1.944.902 1.109.947 12 Lineair 166.991 Hypotheek

BNG 28-apr-98 7.941.154 40 Hypothecair 4,88% 4.715.061 0 198.529 4.516.532 3.523.887 23 Lineair 198.529 Hypotheek

BNG 31-mei-99 2.949.571 40 Hypothecair 3,75% 1.751.308 0 73.739 1.677.569 1.308.872 23 Lineair 73.739 Hypotheek

BNG 4-jan-99 4.991.582 40 Hypothecair 2,29% 2.994.950 0 124.789 2.870.161 2.246.222 23 Lineair 124.788 Hypotheek

BNG 1-jun-11 1.815.122 20 Onderhands 4,59% 1.452.097 0 90.756 1.361.341 907.561 15 Lineair 90.756 Gemeentegarantie

BNG 3-mrt-98 1.283.347 35 Onderhands 4,60% 932.345 0 34.398 897.947 700.719 17 Annuïteiten 35.980 Gemeentegarantie

BNG (*) 7-jul-06 6.800.000 40 Hypothecair 4,50% 4.870.759 0 159.697 4.711.062 3.912.576 30 Lineair 159.697 Hypotheek

BNG 30-jun-07 700.000 11 Hypothecair 4,46% 126.603 0 56.268 70.335 0 2 Lineair 56.268 Hypotheek

Vestia 29-mrt-10 13.026.278 20 Financial lease 5,50% 7.349.121 0 489.716 6.859.405 2.926.857 14 Lineair 347.388 Huurcontract

Totaal 26.304.137 0 1.394.883 24.909.254 16.636.641 1.254.136

Toelichting op de herziening van de schuld aan Vestia, samenhangend met de financial lease:

Zoals toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening bij 5.1.4.1 is de waardering van zowel de activa als de schuld samenhangend met de financial lease, onjuist gebleken. 

Zowel de schuld als de activa zijn voor € 6.121K te hoog weergegeven per eind 2015. In deze jaarrekening zijn daarom de vergelijkende cijfers 2015 aangepast.

Restschuld 

Vestia 31 

december 

2015

Totaal 

leningen 

ultimo 2015

In de jaarrekening 2015 oorspronkelijk opgenomen bedragen 11.132.185 30.087.201

Correctie verwerking financial lease -3.651.430 -3.651.430

Gecorrigeerde bedragen per ultimo 2015 7.480.755 26.435.771

* Rente is gedurende het jaar 2016 (30-06-2016) gewijzigd naar 2,58%
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 13.078.601 10.985.501

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 33.106.119 32.461.007

Opbrengsten Wmo 3.767.780 3.982.578

Overige zorgprestaties 211.526 0

Totaal 50.164.026 47.429.086

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 1.646.267 1.458.705

Totaal 1.646.267 1.458.705

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): 971.577 871.574

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 89.240 58.555

Opbrengst Afasie en PGB 53.589 117.378

   

Totaal 1.114.406 1.047.507
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 28.949.829 27.312.004

Sociale lasten 4.608.300 4.154.242

Pensioenpremies 2.240.485 2.286.387

Andere personeelskosten: 1.315.461 887.064

Overig  

  

Subtotaal 37.114.074 34.639.697

Personeel niet in loondienst 1.519.083 1.195.691

Totaal personeelskosten 38.633.157 35.835.388

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

Totaal de Zellingen 768 794

   

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 768 794

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.979.208 2.691.632

Totaal afschrijvingen 3.979.208 2.691.632
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.052.720 2.036.757

Algemene kosten 1.970.834 3.917.633

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.612.765 1.586.065

Terrein- en gebouwgebonden kosten

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 907.526 853.195

- Energiekosten gas 282.718 162.081

- Energiekosten stroom 318.463 549.714

- Energie transport en overig 62.789 41.530

Subtotaal 1.571.496 1.606.520

Huur en leasing 160.066 150.988

Totaal overige bedrijfskosten 7.367.881 9.297.963

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 27.900 51.131

Resultaat deelnemingen 73.892 60.084
Subtotaal financiële baten 101.792  111.215

Rentelasten -1.261.221 -1.386.813

Subtotaal financiële lasten -1.261.221 -1.386.813

Totaal financiële baten en lasten -1.159.429 -1.275.598
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting De Zellingen heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 30 mei 2017.

De raad van toezicht van de Stichting De Zellingen heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering 

van 31 mei 2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

vermogen zoals gepresenteerd in deze jaarrekening.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
Lid R.v.T. 

R.A. Helder

W.G. W.G.

W.G. W.G.

Lid RvT

F. Stark

W.G.

Voorzitter RvT

R. de Koning

Lid RvT 

H.H.G. Wiegmans

Lid Rv

B.J. de Deugd

Lid RvT

S.J.A.Timmerman

Bestuurder

mevrouw T. van Wijngaarden-van Dieren

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die materieel effect zouden kunnen hebben op resultaat en 
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten is bepaald, conform artikel 2.4, dat behaalde resultaten zullen worden aangewend voor de 

zorgactiviteiten van De Zellingen. 

Stichting De Zellingen is gevestigd op meerdere locaties in Capelle aan den Ijssel, Krimpen aan den Ijssel, 

Nieuwerkerk aan den Ijssel en Rotterdam.
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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