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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

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 2.586.876 2.672.517

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 2.586.876 2.672.517

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 0 0

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 22.627 0

Debiteuren en overige vorderingen 7 365.119 284.477

Effecten 8 45.137 77.760

Liquide middelen 9 1.761.267 2.018.779

Totaal vlottende activa 2.194.150 2.381.016

Totaal activa 4.781.026 5.053.533

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

PASSIVA € €

Groepsvermogen 10

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 2.628.663 3.002.893

Algemene en overige reserves 333.653 350.365

Totaal groepsvermogen 2.962.316 3.353.258

Voorzieningen 11 59.182 59.124

Langlopende schulden (nog voor meer 12 794.604 840.012

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 10.876

Overige kortlopende schulden 13 964.924 790.263

Totaal passiva 4.781.026 5.053.533
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 6.000.020 6.292.577

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 17 460.439 322.557

Overige bedrijfsopbrengsten 18 749.979 659.217

Som der bedrijfsopbrengsten 7.210.438 7.274.351

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 5.131.654 4.649.985

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 394.342 415.415

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 2.058.855 2.047.950

Som der bedrijfslasten 7.584.851 7.113.350

BEDRIJFSRESULTAAT -374.413 161.001

Financiële baten en lasten 23 -16.529 -12.641

RESULTAAT BOEKJAAR -390.942 148.360

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds Wmo 76.578 41.679

Bestemmingsreserve renovatie 1.259 1.259

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -450.808 127.667

Algemene / overige reserves -17.971 -22.245
-390.942 148.360
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -374.413 161.001

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 394.339 416.317

- mutaties voorzieningen 58 12.506

394.397 428.824

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 0

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 0 0

- vorderingen -80.642 -160.153

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -33.503 -10.234

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 174.664 -24.670

60.519 -195.057

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 80.503 394.768

Ontvangen interest 12.741 17.460

Betaalde interest -29.270 -30.101

Buitengewoon resultaat 0 0

-16.529 -12.641

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 63.974 382.127

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -308.701 -264.439

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0

Vervreemdingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0

Nieuw opgenomen leningen u/g 0 0

Aflossing leningen u/g 32.623 1.113

Investeringen in overige financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -276.078 -263.326

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -45.408 -41.624

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -45.408 -41.624

Mutatie geldmiddelen -257.512 77.177

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.018.779 1.941.602

Stand geldmiddelen per 31 december 1.761.267 2.018.779

Mutatie geldmiddelen 0 -257.512 77.177

Toelichting:
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Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen
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De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

In de geconsolideerde jaarrekening van Schutse Zorg Tholen 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 Schutse Zorg Tholen.

In de geconsolideerde jaarrekening is tevens opgenomen de stichting die tot de groep behoort. Dit betreft de 

volgende stichting:

- Stichting Protestantse Zorgvoorziening Elenahof te Stavenisse

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken 

zijn. 

• Stichting Vrienden van de Schutse te Sint Annaland.

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.

Schutse Zorg Tholen is statutair (en feitelijk) gevestigd te Sint Annaland op het adres 

verzorging van ouderen.

FM Boogaardweg 10 te Sint Annaland. De belangrijkste activiteten zijn huisvesting en

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.

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht 

onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Effecten 

Liquide middelen
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Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 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.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. 

Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden 

aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden 

verwerkt in de resultatenrekening.

Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 

marktwaarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 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.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 

jaarlijkse afschrijvingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het 

goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht.

Voor WTZi-vergunnings- en meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de 

bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode 

gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. 

Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid 

bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Op grond van artikel 2.h. van 

de Regeling verslaggeving WTZi wordt, tot het moment waarop op grond van de WMG een integraal tarief voor 

deze zorg voor haar van toepassing wordt,  bij de bepaling van de waarde van de voorheen vergunningsplichtige 

(im)materiële vaste activa uitgegaan van de nacalculatie van kapitaalslasten. De afschrijvingstermijnen voor deze 

activa worden gelijk gehouden aan de tot dat moment voorgeschreven afschrijvingstermijnen in de 

bekostigingssystematiek.

 

De invoering van een integraal tarief voor de vergoeding van de kapitaalslasten van het voorheen 

vergunningsplichtige vastgoed geeft onzekerheid omtrent de toekomstige waardering van dit vastgoed. De 

effecten zullen met name afhankelijk zijn van de hoogte van de integrale tarieven, het invoeringsmoment, 

eventuele leegstand en overgangsregelingen. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Schulden
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Per individuele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen: 

- Voorziening langdurig zieken gevormd ter dekking van de kosten voor landurige zieken die niet aan het 

arbeidsproces deelnemen.                                                                                                                                                                                                  

-  De voorziening voor jubileumgratificaties is gebaseerd op een berekening van de contante waarde van 

toekomstige verplichtingen uit hoofde van de CAO, rekeninghoudend met het aantal dienstjaren per medewerker, 

het personeelsverloop en toekomstige salarisstijgingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 

opgenomen tegen nomiale waarde.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen
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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 wel/geen rekening gehouden met de na-

indexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.

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.

Stichting Schutse Zorg Tholen  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 bijSchutse Zorg Tholen . De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Schutse Zorg Tholen 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 dekkings-graad. 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 dekkingsgraad 90,1%. Het 

vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 11 

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.Schutse Zorg Tholen 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. Schutse Zorg Tholen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft 

de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van 

deze jaarrekening gehanteerd.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.528.299 1.607.630

Machines en installaties 509.397 612.048

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 549.180 452.839

Totaal materiële vaste activa 2.586.876 2.672.517

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.672.517 2.824.395

Bij: investeringen 308.701 264.439

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 394.342 416.317

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2.586.876 2.672.517

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

2015 2016 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari -10.876 -10.876

Financieringsverschil boekjaar 22.627 22.627

Correcties voorgaande jaren 0 0

Betalingen/ontvangsten 10.876 10.876

Subtotaal mutatie boekjaar 10.876 22.627 33.503

Saldo per 31 december 0 22.627 22.627

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Schutse Zorg Tholen 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 22.627 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 10.876

22.627 -10.876

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 5.145.471 5.410.044

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 5.122.844 5.420.920

Totaal financieringsverschil 22.627 -10.876

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 148.417 152.668

Overige vorderingen:

CZW; subsdie beschermd wonen 0 1.237

CAK; eerstelijnsverblijfzorg 41.356 18.562

Zorginstituut; zorginfrastructuur 52.845 21.625

ZVW 2016 77.295 0

rente diversen banken 11.362 15.949

belastingdienst 2.259 2.181

Vooruitbetaalde bedragen:

overige bedragen 875 0

Nog te ontvangen bedragen:

personeel 7.266 14.284

overige 923 17.543

Overige overlopende activa:

diversen 22.520 40.427

Totaal debiteuren en overige vorderingen 365.119 284.477
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

8. Effecten

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

€ €

obligatie Elenahof 24.753 25.149

obligatie Schutse 20.384 52.611

Totaal effecten 45.137 77.760

Toelichting:

9. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 1.754.941 2.014.405

Kassen 6.326 4.374

Totaal liquide middelen 1.761.267 2.018.779

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

De obligaties zijn per 31 december gewaardeerd tegen de beurswaarde. De daling tov 2015 is te verklaren door een aflossing

van een obligatie en waardeverminderingen (€ 4.658) van de overige obligaties.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Groepsvermogen

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

€ €

Bestemmingsfondsen 2.628.663 3.002.893

Algemene en overige reserves 333.653 350.365

Totaal groepsvermogen 2.962.316 3.353.258

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

WMO 103.782 76.578 0 180.360

Reserve aanvaardbare kosten:

Schutse Zorg Tholen 2.899.111 -450.808 0 2.448.303

Totaal bestemmingsfondsen 3.002.893 -374.230 0 2.628.663

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:

Vroonhof 12.144 0 0 12.144

Elenahof 298.214 -17.971 0 280.243

Overige reserves:

renovatie Elenahof 40.007 1.259 0 41.266

Totaal algemene en overige reserves 350.365 -16.712 0 333.653

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling -390.942 148.360

Herwaardering materiële vaste activa 0 0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling -390.942 148.360

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Jubileumuitkeringen 59.124 3.595 3.537 0 59.182

Totaal voorzieningen 59.124 3.595 3.537 0 59.182

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.243

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 57.939

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 36.957
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Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

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

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

€ €

Schulden aan banken 794.604 840.012

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 794.604 840.012

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2015

€ €

Stand per 1 januari 885.420 927.044

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 45.408 41.624

Stand per 31 december  840.012 885.420

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 45.408 45.408

Stand langlopende schulden per 31 december 794.604 840.012

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 45.408 45.408

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 794.604 840.012

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 609.188 654.596

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

13. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 101.579 109.251

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 45.408 45.408

Belastingen en sociale premies 170.635 148.941

Schulden terzake pensioenen 121.295 109.548

Nog te betalen salarissen 224.859 39.533

Vakantiegeld 159.168 149.570

Vakantiedagen 128.688 110.856

Nog te betalen kosten:

Accountantskosten 8.500 13.500

overige 808 0

Vooruitontvangen opbrengsten:

SWVP; mobiliteitsconcept 0 9.680

Overige overlopende passiva:

toko 0 49.236

skill lab 937 2.583

bewonersvakantie 2.747 1.754

overige 300 400

Totaal overige kortlopende schulden 964.924 790.260

Toelichting:
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Nieuwe inzichten met betrekking tot de toko hebben ertoe geleid dat het saldo overboekt is naar de exploitatie rekening.

Onder de nog te betalen salarissen is de ORT ad € 166.724 meegenomen, deze bestaat uit de ORT tijdens vakantie 2012 -

2016 incl. sociale lasten (€ 133.138)  en de eenmalige uitkering 2017 excl. sociale lasten(€ 33.586).



Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

15. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Huur contract

1) Huur zorgcentrum de Schutse voor een bedrag in 2017 van € 493.246. Het contract eindigt per juni 2025.

2) Huur Vestehof voor een bedrag in 2017 van € 257.151. Ingangsdatum medio 2014 en het contract loopt 20 jaren.

3) Huur Annahof voor een bedrag in 2017 van € 10.200. Ingangsdatum december 2016 en het contract loopt 5 jaren.

3) Huur Scheldeoord voor een bedrag in 2017 van € 40.972. Ingangsdatum september 2009, looptijd 1 jaar met stilzwijgende 

verlenging.

Lease contract 

4) Operational lease van kopieermachine en printers voor een bedrag van € 8.265.  De looptijd van het contract is 72

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

gefinancierd vanuit de Zvw. Op grond van de beleidsregel BR/CU-7124 Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2016 

bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengst betreffende de wijkverpleging een terugbetalingsverplichting wordt 

opgelegd in 2016 ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat landelijk nog geen inzicht in de omvang van deze eventuele verplichting. Stichting 

Schutse Zorg Tholen is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele 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 2016.

Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook 

een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen 

deze latente plicht ten dele. Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor Schutse Zorg THolen. Het 

bestaan van de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Binnen de branche is de omvang van de 

eventuele verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar.

Gezien de ontwikkelingen rond dit ‘dossier’ is Schutse Zorg THolen van mening dat er geen gerechtvaardigde verwachting is dat er 

over de achterliggende jaren nog een nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal 

plaatsvinden. Daarom is in de jaarcijfers 2016 geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over 

voorgaande jaren. 



Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal

terreinen installaties uitrusting

€ € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 2.489.747 1.363.553 1.615.238 5.468.538

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 882.117 751.505 1.162.399 2.796.021

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 1.607.630 612.048 452.839 2.672.517

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 70.552 22.704 215.445 308.701

- herwaarderingen 0 0 0 0

- afschrijvingen 149.883 125.355 119.104 394.342

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 150.211 150.211

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 150.211 150.211

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -79.331 -102.651 96.341 -85.641

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 2.560.299 1.386.257 1.680.472 5.627.028

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.032.000 876.860 1.131.292 3.040.152

Boekwaarde per 31 december 2016 1.528.299 509.397 549.180 2.586.876

Afschrijvingspercentage 2,5/4/5/10% 5/6,7/10% 5/10/20%
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Stichting Schutse Zorg Tholen

BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever 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

€ % € € € € € €

Rabobank 22-mrt-05 1.362.204 30 zakelijk geldl. 2,80% 885.420 0 45.408 840.012 609.188 18 lineair 45.408 verpanding

Totaal 885.420 0 45.408 840.012 609.188 45.408

Pagina 16



Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 395.161 479.370

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 5.145.471 5.432.097

Opbrengsten Wmo 345.510 278.504

Overige zorgprestaties 113.878 102.606

Totaal 6.000.020 6.292.577

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz 381.279 247.508

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 34.943 44.085

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 22.887 12.604

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 21.330 18.360

Totaal 460.439 322.557

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening:

maaltijden derden 272.375 258.369

Overige opbrengsten:

doorberek. salariskosten 24.006 39.715

omzetbonussen 15.863 13.552

verhuur en servicekosten 357.408 334.644

overige 80.327 12.937

Totaal 749.979 659.217
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Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 3.746.374 3.439.053

Sociale lasten 605.454 547.647

Nabetaling Ort 110.949 0

Pensioenpremies 284.007 264.417

Andere personeelskosten:

opleiding en vorming 87.643 48.916

reiskosten 94.718 92.388

overige 55.615 51.266

Subtotaal 4.984.760 4.443.687

Personeel niet in loondienst 146.894 206.298

Totaal personeelskosten 5.131.654 4.649.985

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

WLZ 106 100

WMO 1 2

overige 0 0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 107 102

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 394.342 415.415

Totaal afschrijvingen 394.342 415.415

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 351.912 351.140

Algemene kosten 475.835 444.685

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 66.138 100.696

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 209.511 181.362

- Energiekosten gas 51.636 52.618

- Energiekosten stroom 36.626 40.717

- Energie transport en overig 29.238 33.093

Subtotaal 327.012 307.790

Huur en leasing 837.958 843.639

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 2.058.855 2.047.950
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Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 10.188 14.805

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 2.553 2.655

Subtotaal financiële baten 12.741 17.460

Rentelasten -24.613 -28.988

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -4.657 -1.113

Subtotaal financiële lasten -29.270 -30.101

Totaal financiële baten en lasten -16.529 -12.641
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Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

27. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 15.995 21.575

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 4.300 883

3 Fiscale advisering 0 3.588

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 20.295 26.046

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



De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

zorg- en jeugdhulp aan Stichting Schutse Zorg Tholen een totaalsore van 7 punten toegekend. De daaruit 

volgende klassenindeling betreft Klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de 

Raad van Bestuur van € 98.000. Dit maximum wordt overschreden door de Raad van Bestuur. 

Op deze overschrijding is echter het WNT-overgangsrecht van toepassing

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 14.700 

en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 9.800. Deze maxima worden niet overschreden.

bedragen x € 1 PW Kok

Functiegegevens Raad van Bestuur

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

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel WNT-maximum 98.000                    

Beloning 91.464                    

Belastbare onkostenvergoedingen 542                         

Beloningen betaalbaar op termijn 9.519                      

Subtotaal 101.525                  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag PM

Totaal bezoldiging 101.525                  

Verplichte motivering indien overschrijding overgangsrecht

Gegevens 2015

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

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0

Beloning 91.464,00               

Belastbare onkostenvergoedingen 567,00                    

Beloningen betaalbaar op termijn 9.552,00                 

Totaal bezoldiging 2015 101.583,00             
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WNT-VERANTWOORDING 2016 [NAAM INSTELLING]

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 Schutse Zorg Tholen van 

toepassing zijnde regelgeving: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Schutse Zorg Tholen is € 98.000. 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 13
e
 maand van de 

functievervulling



bedragen x € 1
AJ van de 

Breevaart
JC Koopman

EJ Lindhout-

Theunisse

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID] [LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 14.700                    9.800                      9.800                      

Beloning 8.068                      6.724                      5.379                      
Belastbare onkostenvergoedingen -                         -                         -                         
Beloningen betaalbaar op termijn -                         -                         -                         
Subtotaal 8.068                      6.724                      5.379                      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                         -                         -                         

Totaal bezoldiging 8.068                      6.724                      5.379                      

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM

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

Beloning                       8.068                       6.724                       2.689 
Belastbare onkostenvergoedingen                              -                              -                              - 
Beloningen betaalbaar op termijn                              -                              -                              - 

Totaal bezoldiging 2015                       8.068                       6.724                       2.689 

bedragen x € 1 A. den Braber

Functiegegevens [LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 9.800                      

Beloning 4.445                      
Belastbare onkostenvergoedingen -                         
Beloningen betaalbaar op termijn -                         
Subtotaal 4.445                      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                         

Totaal bezoldiging 4.445                      

Verplichte motivering indien overschrijding PM

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

Beloning                       5.379 
Belastbare onkostenvergoedingen                              - 
Beloningen betaalbaar op termijn                              - 

Totaal bezoldiging 2015                       5.379 
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Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die 

in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 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

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT



Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 2.347.295 2.423.714

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 2.347.295 2.423.714

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 0 0

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 22.627 0

Debiteuren en overige vorderingen 7 359.841 278.861

Effecten 8 20.384 52.611

Liquide middelen 9 1.703.235 1.957.471

Totaal vlottende activa 2.106.087 2.288.943

Totaal activa 4.453.382 4.712.657

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

PASSIVA € €

Eigen vermogen 10

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 2.628.663 3.002.893

Algemene en overige reserves 12.144 12.144

Totaal eigen vermogen 2.640.807 3.015.037

Voorzieningen 11 59.182 59.124

Langlopende schulden (nog voor meer 12 794.604 840.012

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 10.876

Overige kortlopende schulden 13 958.789 787.607

Totaal passiva 4.453.382 4.712.657
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Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 6.000.020 6.292.577

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 17 454.401 316.255

Overige bedrijfsopbrengsten 18 716.360 627.207

Som der bedrijfsopbrengsten 7.170.781 7.236.039

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 5.119.700 4.638.766

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 379.384 400.970

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 2.028.449 2.013.783

Som der bedrijfslasten 7.527.533 7.053.519

BEDRIJFSRESULTAAT -356.752 182.520

Financiële baten en lasten 23 -17.478 -13.174

RESULTAAT BOEKJAAR -374.230 169.345

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds Wmo 76.578 41.679

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -450.808 127.667

Besteimmingsreserve overige 0 0
-374.230 169.346
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Stichting Schutse Zorg Tholen

5.1.11 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

2. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.311.288 1.388.480

Machines en installaties 495.136 592.796

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 540.871 442.436

Totaal materiële vaste activa 2.347.295 2.423.712

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.423.712 2.563.557

Bij: investeringen 302.967 262.027

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 379.384 401.872

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2.347.295 2.423.712

Toelichting:

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

2015 2016 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari -10.876 -10.876

Financieringsverschil boekjaar 22.627 22.627

Correcties voorgaande jaren 0 0

Betalingen/ontvangsten 10.876 10.876

Subtotaal mutatie boekjaar 10.876 22.627 33.503

Saldo per 31 december 0 22.627 22.627

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Schutse Zorg Tholen 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 22.627 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 10.876

22.627 -10.876

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 5.145.471 5.410.044

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 5.122.844 5.420.920

Totaal financieringsverschil 22.627 -10.876
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.12.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 145.185 93.375

Overige vorderingen:

CZW; subsidie beschermd wonen 0 1.237

CAK; eerstelijnsverblijfzorg 41.356 18.562

rente diverse banken 10.063 14.474

Zorginstituut; afrek. Zorginfrastructuur 52.845 21.625

Zvw 2016 77.295 56.457

belastingdienst; aangifte btw 1.514 876

Vooruitbetaalde bedragen:

overige 875 0

Nog te ontvangen bedragen:

personeel 7.266 14.284

overige 923 17.543

Overige overlopende activa:

diversen 22.520 40.427

Totaal debiteuren en overige vorderingen 359.841 278.861

8. Effecten

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

€ €

Obligaties 20.384 52.611

Totaal effecten 20.384 52.611

Toelichting:

9. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 1.697.067 1.953.611

Kassen 6.168 3.860

Totaal liquide middelen 1.703.235 1.957.471

Toelichting:
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De obligaties zijn per 31 december 2016 gewaardeerd tegen de beurswaarde.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

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

€ €

Bestemmingsfondsen 2.628.663 3.002.893

Algemene en overige reserves 12.144 12.144

Totaal eigen vermogen 2.640.807 3.015.037

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Wmo 103.782 76.578 0 180.360

Reserve aanvaardbare kosten:

RAK 2.899.111 -450.808 0 2.448.303

Totaal bestemmingsfondsen 3.002.893 -374.230 0 2.628.663

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:

Vroonhof 12.144 0 0 12.144

Totaal algemene en overige reserves 12.144 0 0 12.144

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2016

en resultaat over 2016

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 2.640.807 -374.230

WMO 180.360 76.578

RAK 2.448.303 -450.808

Algemene reserve 12.144 0

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 2.640.807 -374.230
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Jubileumuitkeringen 59.124 3.595 3.537 0 59.182

Totaal voorzieningen 59.124 3.595 3.537 0 59.182

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.243

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 57.939

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 36.957

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

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

€ €

Schulden aan banken 794.604 840.012

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 794.604 840.012

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 885.420 927.044

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 45.408 41.624

Stand per 31 december  840.012 885.420

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 45.408 45.408

Stand langlopende schulden per 31 december 794.604 840.012

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 45.408 45.408

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 794.604 840.012

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 609.188 654.596

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 92.642 101.913

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 45.408 45.408

Belastingen en sociale premies 170.240 148.593

Schulden terzake pensioenen 121.295 109.548

Nog te betalen salarissen 224.859 39.533

Vakantiegeld 158.782 149.212

Vakantiedagen 128.688 110.856

Overige schulden:

Schulden op groepsmaatschappijen 4.789 6.591

Nog te betalen kosten:

accountantskosten 7.500 12.500

overige 804 0

Vooruitontvangen opbrengsten:

SWVO; mobiliteitsconcept 0 9.680

Overige overlopende passiva:

Toko 0 49.236

bijdrage hospice 100 200

bewonersvakantie 2.747 1.754

Skill lab 937 2.583

Totaal overige kortlopende schulden 958.789 787.607

Toelichting:

14. Financiële instrumenten
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2016 incl. sociale lasten (€ 133.138)  en de eenmalige uitkering 2017 excl. sociale lasten (€ 33.586).

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen 

aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling 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 door een tegenpartij van aan de instellingen 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.

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. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De 

instelling 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.

Onder de nog te betalen salarissen is de ORT ad € 166.724 meegenomen, deze bestaat uit de ORT tijdens vakantie 2012 -

Nieuwe inzichten met betrekking tot de toko hebben ertoe geleid dat het saldo overboekt is naar de exploitatie rekening.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

15. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
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De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2016 

gefinancierd vanuit de Zvw. Op grond van de beleidsregel BR/CU-7124 Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2016 

bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengst betreffende de wijkverpleging een terugbetalingsverplichting wordt 

opgelegd in 2016 ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat landelijk nog geen inzicht in de omvang van deze eventuele verplichting. Stichting 

Schutse Zorg Tholen is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele 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 2016.

Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook 

een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen 

deze latente plicht ten dele. Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor Schutse Zorg THolen. Het 

bestaan van de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Binnen de branche is de omvang van de 

eventuele verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar.

Gezien de ontwikkelingen rond dit ‘dossier’ is Schutse Zorg Tholen van mening dat er geen gerechtvaardigde verwachting is dat er 

over de achterliggende jaren nog een nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal 

plaatsvinden. Daarom is in de jaarcijfers 2016 geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over 

voorgaande jaren. 
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5.1.12 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal

terreinen installaties uitrusting

€ € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 2.127.407 1.299.157 1.587.761 5.014.325

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 738.927 706.361 1.145.325 2.590.613

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 1.388.480 592.796 442.436 2.423.712

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 64.818 22.704 215.445 302.967

- herwaarderingen 0 0 0 0

- afschrijvingen 142.010 120.364 117.010 379.384

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 150.211 150.211

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 150.211 150.211

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -77.192 -97.660 98.435 -76.417

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 2.192.225 1.321.861 1.652.995 5.167.081

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 880.937 826.725 1.112.124 2.819.786

Boekwaarde per 31 december 2016 1.311.288 495.136 540.871 2.347.295

Afschrijvingspercentage 2,5/4/5/10% 5/6,7/10% 5/10/20%
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BIJLAGE

5.1.13 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016 (enkelvoudig)

Leninggever 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

€ % € € € € € €

Rabobank 22-feb-05 1.362.204 30 zakelijk 2,80% 885.420 0 45.408 840.012 609.188 18 lineair 45.408 verpanding

       

Totaal 885.420 0 45.408 840.012 609.188 45.408
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5.1.14 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

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 395.161 479.370

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 5.145.471 5.432.097

Opbrengsten Wmo 345.510 278.504

Overige zorgprestaties 113.878 102.606

Totaal 6.000.020 6.292.577

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz 381.279 247.508

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 34.943 44.085

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 16.849 6.302

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 21.330 18.360

Totaal 454.401 316.255

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

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

maaltijden derden 272.375 258.369

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

doorberekende salariskosten 24.006 39.715

omzetbonussen 15.863 13.552

verhuur en servicekosten 323.789 302.634

overige   80.327 12.937

Totaal 716.360 627.207

Toelichting:
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hele eiland Tholen. Nieuwe inzichten rond de toko hebben er toe geleid dat het saldo (€ 60.005) ten bate van de exploitatie ipv 

de balans komt, dit verklaart de stijging overige baten.

De daling van WLZ budget is veroorzaakt door een mindere bezetting in de echtparen kamers. De stijging opbrengsten WMO wordt

grotendeels veroorzaakt door groei van de Begeleiding groep.

De subsidie BW betreft een bewoonster met een GGZ indicatie en de geleverde zorg is in overeenstemming met de NZA normen.

en uit de subside Beschermd Wonen (€ 57.611). In de subsidie zorginfrastructuur zit de afrekening van 2015 € 9.634.

De subsidie WLZ bestaat uit de subside Kortdurend Eerstelijns Verblijf (€ 170.128), zorginfrastructuur (€ 153.534)  

De stijging van de maaltijden derden is veroorzaakt doordat de Schutse de maaltijdvoorziening Tafelje Dekje verzorgt voor het 
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 3.736.680 3.429.985

Sociale lasten 603.591 545.884

Nabetaling Ort 110.949 0

Pensioenpremies 284.007 264.417

Andere personeelskosten:

opleiding en vorming 87.643 48.916

reiskosten 94.718 92.388

overige 55.218 50.878

Subtotaal 4.972.806 4.432.468

Personeel niet in loondienst 146.894 206.298

Totaal personeelskosten 5.119.700 4.638.766

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

WLZ 106 100

WMO (huishouding) 1 2

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 107 102

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 379.384 400.970

Totaal afschrijvingen 379.384 400.970

Toelichting:

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0
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 2012 tm 2016 (€ 110.949) en de 2 eenmalige uitkering (€ 68.713) zijn in 2016 verantwoord. Ook de toename van het personeel

door oa zwaardere zorg en meer productie zorg voor de stijging.

Voor toelichting wordt verwezen naar 5.1.12.

De forse stijging van de personeelskosten is deels verzoorzaakt door de nieuwe CAO VVT. De ort over vakantieuren 
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 351.524 350.483

Algemene kosten 462.775 430.803

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 64.098 99.154

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 201.217 169.216

- Energiekosten gas 51.636 52.618

- Energiekosten stroom 36.626 40.717

- Energie transport en overig 22.614 27.153

Subtotaal 312.094 289.704

Huur en leasing 837.958 843.639

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 2.028.449 2.013.783

Toelichting:

van de automatiseringskosten, bijdragen en lidmaatschappen. In 2016 is het oude serverpark vervangen door werken in de

Cloud met office 365. Dit brengt maandelijks licentiekosten met zicht tov van de oude netwerk omgeving. Bijdragen aan Samen

Doen, die het participatie programma voor mantelzorgers regelt, is deels oorzaak van de stijging van de bijdragen.

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 10.096 14.537

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 1.300 1.402

Subtotaal financiële baten 11.396 15.939

Rentelasten -24.613 -28.988

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -4.261 -125

Overige financiële lasten 0 0

Subtotaal financiële lasten -28.874 -29.113

Totaal financiële baten en lasten -17.478 -13.174

Toelichting:
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lasten.

centage op langlopende lening 2015, en de waardevermindering van de obligaties zorgen voor de stijging van de financiele 

De daling van de patient- en bewonersgebonden kosten is vanwege het feit dat de Schutse zelf voor het vervoer zorgt 

dat het personeel bewuster met stroomgebruik omgaat. De stijging van de algemene kosten wordt veroorzaakt door stijging

van en naar de externe dagopvang met een eigen personenvervoer busje. De daling van de energiekosten komt mede door

De daling van het rentepercentage op de spaarrekeningen en de daling van de rente lasten, vanwege de nieuwe renteper-
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Schutse Zorg Tholen heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de

vergadering van 24 mei 2017.

De Raad van Toezicht van de Stichting Schutse Zorg Tholen heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in  

in de vergadering van 24 mei 2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

P.W. Kok <Datum> A.J. vd Breevaart <Datum>

W.G. W.G.

J.C. Koopman <Datum> A. den Braber <Datum>

W.G. W.G.

E.J.  Theunisse <Datum> F. Visscher <Datum>
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5.2 OVERIGE GEGEVENS



Stichting Schutse Zorg Tholen

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Schutse Zorg Tholen heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Stichting.



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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