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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

2.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 32.367.973 33.978.893

Financiële vaste activa 2 694.646 1.138.390

Totaal vaste activa 33.062.619 35.117.283

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

 DBC-zorgproducten 3 351.770 348.058

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort AWBZ/Wlz 4 1.994.594 491.045

Debiteuren en overige vorderingen 5 2.816.482 2.957.022

Liquide middelen 6 12.824.156 11.857.158

Totaal vlottende activa 17.987.002 15.653.283

Totaal activa 51.049.621 50.770.566

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

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 587.162 587.162

Bestemmingsfondsen 13.411.601 15.060.346

Algemene en overige reserves 2.605.529 2.732.558

Totaal eigen vermogen 16.604.292 18.380.066

Voorzieningen 8 966.108 728.548

Langlopende schulden (nog voor meer 9 20.731.875 22.012.806

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ/Wlz 4 0 18.352

Overige kortlopende schulden 10 12.747.346 9.630.794

Totaal kortlopende schulden 12.747.346 9.649.146

Totaal passiva 51.049.621 50.770.566
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 62.150.521 59.033.431

Subsidies 14 2.014.511 1.778.905

Overige bedrijfsopbrengsten 15 1.530.353 1.478.994

Som der bedrijfsopbrengsten 65.695.385 62.291.330

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 46.260.112 41.346.835

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 3.447.411 3.676.484

Overige bedrijfskosten 18 16.782.356 16.197.217

Som der bedrijfslasten 66.489.879 61.220.536

BEDRIJFSRESULTAAT -794.494 1.070.794

Financiële baten en lasten 19 -813.765 -878.999

RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN -1.608.259 191.795

Vennootschapsbelasting (last) 20 -167.515 -96.389

RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTINGEN -1.775.774 95.406

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -2.148.289 -621.052

Bestemmingsfonds afschrijving inventarissen 62.514 21.299

Bestemmingsfonds egalisatiereserve kapitaalslasten 437.031 360.311

Bestemmingsfonds inhaalindex 2015 0 490.675

Algemene / overige reserve -127.029 -155.827
-1.775.774 95.406
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -794.494 1.076.436

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 3.447.411 3.676.484

- mutaties voorzieningen 8 237.559 72.478

3.684.971 3.748.962

Veranderingen in werkkapitaal

- onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

DBC-zorgproducten 3 -3.711 -253.749

- vorderingen 5 140.541 -1.682.096

- Mutatie werkkapitaal 4 -1.521.901 1.431.338

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 3.110.498 -381.691

1.725.426 -886.198

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.615.903 3.939.200

Ontvangen interest 19 28.934 13.624

Betaalde interest 19 -842.699 -898.265

Betaalde vennootschapsbelasting 20 -167.515 -96.389

-981.280 -981.030

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.634.623 2.958.170

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -1.850.037 -1.275.324

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 19.518 0

Aflossing leningen 2 27.167 0

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 2 410.605 410.605

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.392.748 -864.719

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -1.274.877 -1.437.013

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.274.877 -1.437.013

Mutatie geldmiddelen 966.998 656.438
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1 Algemeen

Algemeen

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteisveronderstelling.

Groepsverhoudingen

Deelnemingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

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

Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding is statutair gevestigd te Ermelo, op het adres Putterweg 3 en staat 

ingeschreven onder KvK-nummer 08131345. De activiteiten van Zorggroep Noordwest-Veluwe bestaan 

voornamelijk uit het bieden van zorg- en dienstverlening alsmede duurzame huisvesting. Stichting Zorggroep 

Noordwest-Veluwe Holding staat aan het hoofd van de Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft een 100% deelneming in Stichting Zorggroep 

Noordwest-Veluwe Zorg, Zorggroep Noordwest-Veluwe Vastgoed BV en Advies en behandelcentrum 

Noordwest-Veluwe BV. En een 50% deelneming in Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep Noordwest-

Veluwe BV.

Op 1 januari 2015 is er een afsplitsing verleden, de splitsing leidde tot de splitsende rechtspersoon: Stichting 

Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding en de verkrijgende rechtspersonen: Stichting Zorggroep Noordwest-

Veluwe Zorg en Zorggroep Noordwest-Veluwe Vastgoed BV.

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

2016.

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

de Jaarverslaggeving waaronder RJ 655 en titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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 belangsrijkste schattingsposten betreffen 

de voorzieningen.

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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Verbonden rechtspersonen

Afrondingen

Consolidatiekring

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding 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.  

Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de stichting een meerderheidsbelang heeft, of waarop op 

een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of 

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële 

stemrechten bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend  dat ze daardoor de stichting meer of minder 

invloed verschaffen. 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop 

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie 

betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

Consolidatiemethode

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

resultaatbepaling van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding. De consolidatiemethode is conform 

de deelnemingen, te weten 100% voor stichting Zorg, Zorggroep Noordwest-Veluwe Vastgoed B.V. en het 

Advies- en Behandelcentrum Noordwest-Veluwe B.V. Het Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep 

Noordwest-Veluwe B.V. is voor 50% geconsolideerd.

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1 Algemeen

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. Verder is ook het 

groepshoofd Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding aan te merken als verbonden partij.

Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in 

vermogen en resultaat.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

genummerd.

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

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

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

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 

van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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 indien een transactie ertoe leidt dat alle 

of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het 

actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de stichting. 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders 

vermeld in de verdere grondslagen.

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële 

vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om 

de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de 

activa die door de stichting in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de 

gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de 

vervaardiging. 

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

op basis van de gebruiksduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering, 

alsmede vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het 

moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling 

of bij desinvestering. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vervreemding vaste activa

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde.

Samenwerkingsverbanden

Deelnemingen waarin de stichting  de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent (joint 

ventures), worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 

nettovermogenswaarde. 

Bij inbreng in of verkoop van activa door de vennootschap aan een joint venture, verantwoordt de 

vennootschap dat deel van het resultaat in de resultatenrekening dat correspondeert met het relatieve 

belang van de andere deelnemers in de joint venture. Er wordt geen resultaat verantwoord als de door de 

deelnemers ingebrachte niet-monetaire activa ongeveer aan elkaar gelijk zijn wat betreft aard, gebruik (in 

dezelfde bedrijfsactiviteit) en reële waarde. Eventuele niet verantwoorde resultaten worden in mindering 

gebracht op de nettovermogenswaarde van de joint venture. Eventuele verliezen op vlottende activa of 

bijzondere waardeverminderingen van vaste activa verantwoordt de stichting  daarentegen direct en volledig.

Bij verkoop van activa door de joint venture aan de vennootschap, verantwoordt de vennootschap het 

aandeel in de winst of verlies van de joint venture op die verkoop pas in de resultatenrekening als het 

betreffende actief is (door)verkocht aan een derde. Als echter sprake is van een verlies op vlottende activa of 

een bijzondere waardevermindering van vaste activa, neemt de vennootschap zijn aandeel in dit verlies 

direct.

Deelnemingen met invloed van betekenis

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde Indien 

waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie 

niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting 

gehanteerd.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens 

op de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze 

overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele 

resultaatsbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere 

waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij 

overdracht van activa en passiva tussen de stichting en haar deelnemingen en tussen deelnemingen 

onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden 

beschouwd.

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn 

dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 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. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een 

individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 

realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen 

de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies 

van een kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 

toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan 

de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 

bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 

realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met 

betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek 

waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld 

als de leiding van de stichting van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig 

zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische 

trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 

gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde 

van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het 

actief.

Verliezen worden opgenomen in de resultatenrekening. Rente op het aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de 

oorspronkelijke effectieve rente van het actief. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de stichting 

worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als 

op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt 

beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk 

belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere 

waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze 

onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen 

met vergelijkbare risicokenmerken.

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de 

resultatenrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum 

beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een 

bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief 

zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige 

kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), 

handelsschulden en overige te betalen posten. 

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handels- en overige 

vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te 

betalen posten. Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de 

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

De stichting handelt niet in financiële derivaten.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 

van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 

omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betalingen door een debiteur, 

herstructurering van een aan de stichting toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting anders niet 

zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van 

een actieve markt voor een bepaald effect. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

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

kortlopende schulden.
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Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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Saldering van financiële instrumenten

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

Liquide middelen

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is vastgesteld, dan is het aldus afgezonderde 

deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de stichting beschikt over een 

deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen 

en de stichting het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in 

aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet 

gesaldeerd.

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 

instrumenten.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders 

van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel 

hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële 

verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot 

deze financiële instrumenten worden in de resultatenrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Bestemmingsreserves betreffen middelen die zijn verkregen met een door het bestuur aangegeven 

specifieke bestemming. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen 

welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een 

inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. Op de bestemmingsreserves berust geen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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. Indien liquide 

middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van de beleggingen in 

effecten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, met verwerking van waardewijzigingen in het eigen 

vermogen, worden direct ten laste van de resultatenrekening verantwoord.

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt 

en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname 

van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de 

oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de resultatenrekening.

Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort of –overschot

Eigen vermogen

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is 

het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 

en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter 

dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

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
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Voorzieningen 

Voorziening jubilea

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Voorziening amoveerkosten

Schulden

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:

Algemeen

De voorziening voor arbeidsongeschiktheid wordt gevormd op basis van de werknemers die langer dan een 

half jaar ziek zijn en waarbij verwacht wordt dat na twee jaar ziekte de bij cao verplichte loondoorbetaling 

De waardering is gebaseerd op de te verwachten dienstjubilea in de eerstkomende vijf kalenderjaren 

uitgaande van het personeelsbestand ultimo boekjaar, waarbij de blijfkans is gesteld op 100%.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd 

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

wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele 

marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening 

is gehouden niet betrokken.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 

De grondslagen voor de waardering van langlopende en kortlopende schulden zijn beschreven onder het 

hoofd Financiële instrumenten.

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;

Voor de toekomstige kosten wegens het voornemen om eigendomspanden te amoveren wordt een 

voorziening gevormd op basis van de geoffreerde kosten.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
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Algemeen

Opbrengsten

Overheidssubsidies

Omzet wijkverpleging

Als onderdeel van de transitie van de langdurige zorg in 2015 is de wijkverpleging overgeheveld van de Wet 

op de langdurige zorg (uitgevoerd door zorgkantoren) naar de Zorgverzekeringswet (uitgevoerd door 

zorgverzekeraars). Dit ging gepaard met een nieuwe contracterings- en bekostigingswijze, waarbij er geen 

sprake meer is van een onafhankelijk indicatieorgaan voor de te leveren zorg. De introductie van de nieuwe 

bekostiging van de wijkverpleging leverde ook discussies op over het opronden (naar boven afronden) van 

geleverde zorgtijd (begin 2016 opgelost) en over de interpretatie van beleidsregels voor het registreren van 

zorg op basis van planning=realisatie en zorgarrangementen. Vanaf 2016 is er bovendien sprake van hogere 

eisen aan zorgplannen en een tendens van strakkere interpretatie van contractafspraken door 

zorgverzekeraars. In de praktijk moet gaan blijken wat de gevolgen zijn van deze ontwikkelingen voor 

individuele instellingen.

 

Vorenstaande ontwikkelingen hebben inherente onzekerheden voor de omzetverantwoording tot gevolg. Het 

is niet uitgesloten dat bij materiële controles door verzekeraars afwijkingen van beleidsregels of 

contractvoorwaarden worden geconstateerd, die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en 

gefactureerde zorg. De raad van bestuur heeft de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen voor de 

omzetverantwoording naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening 2016, maar wijst op de 

mogelijkheid dat de genoemde risico’s in 2017 of latere jaren tot nagekomen financiële effecten zullen 

leiden. 

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

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

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.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten 

worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen 

aan de koper. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit 

boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen. 

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 geen rekening 

gehouden met de naindexering.

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

verantwoord.
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Personeelsbeloningen

Pensioenen

Nederlandse pensioenregelingen

Leasing

Operationele leases

De Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegd-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 

Zorggroep. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 

het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Zorggroep 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. Naar de stand van zaken van januari 

2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In januari 2017 is de dekkingsgraad gedaald naar 

90,8% (www.pfzw.nl d.d.12-05-2017). Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De 

Zorggroep 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 Zorggroep heeft daarom alleen 

de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan 

de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 

balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 

reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen 

voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst 

verschuldigde premies.

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 

Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden 

verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen 

inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het 

patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 

voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de 

lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten 

classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie 

bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin 

de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 

van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in 

aanmerking genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking 

genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht. De 

verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele 

afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten).
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Belastingen over resultaat 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente 

belastingen. De belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behalve voor zover deze 

betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de 

belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt, of op overnames.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting 

over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld 

op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de 

over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken 

van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen.

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen.

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de 

periode waartoe zij behoren.

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep 

in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. Resultaten op 

transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde 

deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet 

verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het 

verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte 

fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor 

zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening 

respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en 

verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal 

worden gerealiseerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt een latente 

belastingverplichting opgenomen tenzij de stichting in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil 

te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen .

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt een latente 

belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de 

voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal zijn ter compensatie van het tijdelijk 

verschil.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de 

fiscale gevolgen van de door de stichting op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling 

van zijn activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en 

–verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.1.4.4 Grondslag segmentatie

2.1.4.5 Grondslag kasstroomoverzicht

2.1.4.6 Bepaling reële waarde

De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte 

kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije 

marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

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. In deze opstelling is de mutatie van de 

kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of 

een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie 

bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft in de jaarrekening geen segmentatie toegepast voor 

de zorgactiviteiten. De reden hiervoor is dat er sprake is van een centraal beleid voor alle operationele 

segmenten. Hierdoor is er geen sprake van een organisatorische P, G, M-indeling voor wat betreft de 

zorgactiviteiten.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 23.479.324 24.251.084

Machines en installaties 1.616.870 1.976.485

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.589.173 5.090.700

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 714.097 428.710

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 1.968.508 2.231.914

Totaal materiële vaste activa 32.367.973 33.978.893

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 33.978.893 36.374.415

Bij: investeringen 1.850.037 1.275.322

Af: afschrijvingen 3.441.439 3.670.844

Af: terugname geheel afgeschreven activa -6.525 0

Af: desinvesteringen 26.043 0

Boekwaarde per 31 december 32.367.973 33.978.893

Toelichting:

Waardering van zorgvastgoed

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

onder 2.1.6. De niet aan het bedijfsproeces dienstbare materiële activa betreft investeringen in niet zorggerelateerde activiteiten.

Interne analyse impairment stichting ZNWV

De bepaling van een bijzondere waardevermindering verloopt binnen stichting ZNWV volgens drie stappen:

1. Vaststellen of er sprake is van aanwijzingen/indicaties voor het bestaan van een bijzondere waardevermindering (impairment trigger).

2. Zo ja, bepalen van de realiseerbare waarde en nagaan of de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde.

3. Zo ja, toerekenen en verwerken van de bijzondere waardevermindering.

Indien er sprake is van een impairment trigger, is het van belang om op het niveau van de kasstroom genererende eenheid (KGE) te 

bepalen of tezamen een positieve of negatieve exploitatie wordt gerealiseerd teneinde te concluderen of sprake is van een 

daadwerkelijke impairment.

Voor de jaarrekening 2016 heeft stichtng ZNWV bepaald of er aanwijzingen/indicaties zijn voor het bestaan van een bijzondere 

waardevermindering (impairment trigger). Hiervoor is een businesscase opgesteld.

In deze businesscase is voor het bepalen van aanwijzingen/indicaties die kunnen duiden op een bijzondere waardevermindering niet 

langer uitgegaan van de methode zoals deze tot en met de jaarrekening 2015 is gehanteerd (netto contante waarde van het jaarlijkse 

vastgoedresultaat).

In de businesscase is uitgegaan van het integrale exploitatieresultaat (samenhang tussen de huisvestingsexploitatie en de 

zorgexploitatie). 

Aan deze wijziging ligt ten grondslag de verwachting dat met ingang van 2018 de huidige bekostiging van Wlz gefinancierde zorg 

bestaande uit een ZZP-deel en een NHC-deel vervangen gaat worden door één integraal tarief waarbij het onderscheid tussen ZZP en 

NHC komt te vervallen.

In de businesscase is rekening gehouden met de meest actuele inzichten van (gewenste) capaciteitsontwikkelingen, de 

investeringsplannen voor de komende jaren en de ontwikkeling van de productie en kapitaallastenvergoeding. Inclusief deze 

ontwikkelingen is inzichtelijk gemaakt wat de effecten hiervan zijn op het integrale exploitatieresultaat van stichting ZNWV.

Het integrale exploitatieresultaat van 2016 tot en met 2025, zoals gepresenteerd in de businesscase, is positief met uitzondering van de 

jaren 2016 en 2019. In 2016 is sprake van een grote post buitengewone baten en lasten met name als gevolg van cao consequenties 

(nabetaling 5 jaar ORT). In 2019 is sprake van het buitengebruikstellen van locaties wat extra afschrijvingen met zich mee zal brengen. 

De genormaliseerde exploitatieresultaten laten vanaf 2017 een positieve ontwikkeling zien.

 

Het integrale (genormaliseerde) exploitatieresultaat van 2016 tot en met 2025 geeft samen met  andere parameters die zijn opgenomen 

in de businesscase geen aanwijzingen /indicaties voor het bestaan van een bijzondere waardevermindering (impairment trigger).

 

Voor 2016 is de Zorggroep van mening dat de zorggroep kan worden gezien als één kasstroom genererende eenheid omdat door de 

juridische herstructurering met ingang van 01-01-2015 het vastgoed is ondergebracht in één vennootschap.
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ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 410.605 821.210

Lening u/g 203.750 230.917

Boeterente 80.291 86.263

Totaal financiële vaste activa 694.646 1.138.390

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.138.390 1.554.636

Af: ontvangen aflossing leningen 27.167

Af: aflossing vordering 410.605 410.605

Af: afschrijving boeterente 5.972 5.641

Boekwaarde per 31 december 694.646 1.138.390

Toelichting:

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

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten vrij segment 351.770 348.058

Totaal onderhanden werk uit hoofde van DBC's 351.770 348.058

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2016

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

CVA 58.812 0 0 58.812

Overige diagnose groepen 292.958 0 0 292.958

Totaal (onderhanden werk) 351.770 0 0 351.770

De betaling van de rente en aflossing van de lening u/g is hangende een rechtzaak opgeschort. Hiervoor is een voorziening van

 € 106.655 opgenomen. Het rentepercentage bedraagt 5,5%

Ingaande ultimo 2011 zijn alle panden die middels de compensatieregeling geclaimd en gehonoreerd zijn (NZA beleidsregel CA300-

493) overgebracht van materiële vaste activa naar financiële vaste activa. De zogenaamde spookgebouwen locatie Sonnevanck 

worden versneld afgeschreven in 6 jaar. Overeenkomstig de uitspraak van de NZA is het gehonoreerde bedrag als 'Vordering op grond 

van compensatieregeling' verwerkt in de jaarrekening. Tot en met 2017 zal het gehonoreerde bedrag worden verrekend in 6 jaarlijks 

gelijke termijnen. Het restant van de vordering heeft een resterende looptijd van 1 jaar.
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.994.594 491.045

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 1.994.594 491.045

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 18.352

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 0 18.352

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot AWBZ/Wlz

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -18.352 0 491.045 0 472.693

Financieringsverschil boekjaar 1.994.594 1.994.594

Correcties voorgaande jaren 0 0 -641.514 -641.514

Betalingen/ontvangsten 18.352 0 150.469 168.821

Subtotaal mutatie boekjaar 18.352 0 -491.045 1.994.594 1.521.901

Saldo per 31 december 0 0 0 1.994.594 1.994.594

Stadium van vaststelling (per erkenning):

300-2013 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 1.994.594 491.045

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 18.352

1.994.594 472.693

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2.016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 52.835.612 49.929.521

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 50.841.018 49.438.476

Totaal financieringsverschil 1.994.594 491.045

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

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 52.835.612 49.929.521

Af: ontvangen voorschotten AWBZ 50.841.018 49.438.476

Totaal financieringsverschil 1.994.594 491.045
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ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.176.668 1.060.436

Overige vorderingen 210.508 125.232

Vooruitbetaalde bedragen 95.629 477.184

Rekening-courant instellingen Zorggroep 501.352 204.341

Nog te ontvangen bedragen 508.438 499.996

Nog te factureren DBC's 323.887 589.833

Totaal overige vorderingen 2.816.482 2.957.022

Toelichting:

6. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 12.815.893 11.856.113

Kassen 8.263 1.045

Totaal liquide middelen 12.824.156 11.857.158

Toelichting:

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening ad € 109.852 gevormd, welke in 

mindering is gebracht op de debiteuren. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA

7. Groepsvermogen

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

€ €

Kapitaal 587.162 587.162

Bestemmingsfondsen 13.411.601 15.060.346

Algemene en overige reserves 2.605.529 2.732.558

Totaal eigen vermogen 16.604.292 18.380.066

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 587.162 0 0 587.162

587.162 0 0 587.162

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsfondsen:

-afschrijving inventaris 814.696 62.514 0 877.210

-inhaalindex 2015 490.675 0 -490.675 981.350

-zorggebonden activiteiten 6.361.228 -2.148.289 490.675 3.722.264

-egalisatie kapitaallasten 7.393.746 437.031 0 7.830.777

Totaal bestemmingsfondsen 15.060.346 -1.648.745 0 13.411.601

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:

-niet-zorggebonden activiteiten 2.732.558 -127.029 0 2.605.529

Totaal algemene en overige reserves 2.732.558 -127.029 0 2.605.529

Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling -1.775.774 95.406

Specificatie van het resultaat per instelling:

Holding -1.775.774 95.406

Zorg -1.616.377 52.759

Vastgoed -129.729 -155.827

ABC -183.943 -88.212

Klimop (50%) 154.277 286.686

Eliminatie (= resultaat deelnemingen) 1.775.774 -95.406

-1.775.774 95.406

Inhaalindex 2015: Er is door het bestuur in 2015 een bestemmingsfonds gevormd ter dekking van een negatieve inhaalindex 2015 in de 

tarieven van 2016. In 2016 is derhalve besloten om dit bestemmingsfonds aan het fonds zorggebonden activiteiten toe te voegen.

Egalisatie kapitaallasten: Er is door het bestuur een bestemmingsfonds gevormd ter dekking van mogelijke kapitaallasten die niet 

gedekt worden uit het budget aanvaardbare kosten (o.a. normatieve huisvestingscomponent).
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8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Voorziening arbeidsongeschiktheid 262.468 96.549 0 0 359.017

Voorziening dienstjubilea 216.518 26.042 44.206 0 198.353

Voorziening amoveerkosten 249.563 159.176 0 0 408.738

Totaal voorzieningen 728.548 281.766 44.206 0 966.108

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 416.350

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 549.758

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting voorziening amoveerkosten:

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

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

€ €

Schulden aan banken 20.731.875 22.012.806

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 20.731.875 22.012.806

Het verloop is als volgt weer te geven: 2.016 2015

€ €

Stand per 1 januari 23.287.683 24.724.696

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 1.274.877 1.437.013

Stand per 31 december  22.012.806 23.287.683

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.280.931 1.274.877

Stand langlopende schulden per 31 december 20.731.875 22.012.806

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.280.931 1.274.877

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 20.731.875 22.012.806

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 15.541.275 16.849.630

Toelichting:

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

De voorziening betreft de kosten van de voorgenomen sloop van De Dillenburg en 15 woningen aan de Oranjepark te Ermelo. In 2016 

is de voorzieining gebaseerd op de geoffreerde kosten.
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10. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 2.169.247 1.428.367

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.280.931 1.274.877

Te betalen vennootschapsbelasting 71.775 96.389

Belastingen en sociale premies 1.979.765 1.751.055

Schulden terzake pensioenen 940.563 739.027

Nog te betalen salarissen 419.761 305.211

Vakantiegeld 1.466.441 1.368.838

Vakantiedagen 1.123.368 1.029.018

Nog te betalen kosten 3.213.363 1.628.366

Vooruitontvangen opbrengsten 82.132 9.646

Totaal overige kortlopende schulden 12.747.346 9.630.794

Toelichting:

11. Financiële instrumenten

Reële waarde

In de post nog te betalen kosten is een CAO-verplichting opgenomen voor uitbetaling van de ORT over verlof (2012-2016) ad € 1,2 

miljoen.

De zorggroep is bekend met een eventueel liquiditieitsrisico. Een eventuele afschaffing van bevoorschotting WLZ heeft een forse 

impact op de liquiditeit. Het liquiditeitsrisico kan worden verkleind door bouwinitiatieven niet zelf te financieren, maar vastgoed te huren.

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt aan 

rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel van 

limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee 

de financiële prestaties van de stichting te beperken.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen 

en liquide middelen. 

Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende 

verliezen beperkt tot de boekwaarde 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.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 80% geconcentreerd bij vier gemeenten en drie grote verzekeraars 

voor een totaalbedrag van € 916.500 De hoogste vordering bedraagt € 221.363.

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.

Onder de vennootschapsbelasting is de verschuldigde vennootschapsbelasting opgenomen, deze is gebaseerd op het fiscale resultaat 

ad € 560.000. Daarnaast geldt nog een naheffing vennootschapsbelasting over 2015

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquiditeitsrisico

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Huur panden prijspeil: januari 2017

2017 2018 tm 2021 2022 - einde

Totaal van de gehuurde panden 4.346.753 14.737.749 33.219.565

Huur afdrukapparatuur prijspeil: januari 2017

Bankgaranties

Ten behoeve van de huur van de Kastanjeborg is door de ING-bank een bankgarantie afgegeven van € 22.946.

De belanghebbende is Lisman & Lisman B.V., de verhuurder van de Kastanjeborg.

Ten behoeve van de huur van de Arcade is door de Rabobank een bankgarantie afgegeven van € 140.000.

De belanghebbende is Green Development B.V., de verhuurder van de Arcade.

Verpanding

Als zekerheid voor de afgegeven bankgarantie inzake de Arcade (zie bankgaranties) is een pandrecht verleend aan de  

Rabobank op spaarrekening NL09 RABO 1018 8820 73.

Waarborgfonds zorgsector

Gestelde zekerheden

Investeringsverplichtingen

Claim

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 geen verplichtingen opgenomen in de balans.

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

gefinancierd vanuit de Zvw. Voor de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) was reeds sprake van financiering vanuit de Zvw. Onderdeel 

van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor vanuit Zvw gefinancierde zorg kan worden 

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

basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2016. Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen 

inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is niet in staat een betrouwbare inschatting te 

maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze 

verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2016.

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

Macrobeheersingsinstrumenten binnen de Zvw gefinancierde zorg.

Carebeek heeft in 2013 bemiddelingswerkzaamheden verricht tussen Slingeland Bouw en de zorggroep inzake het ontwikkelen van 

een nieuwbouwlocatie. Carebeek is van mening dat zij hiervoor een vergoeding dient te ontvangen van de zorggroep nu Slingeland 

Bouw failliet is. De zorggroep bestrijdt dat, omdat er geen overeeenkomst aan de werkzaamheden ten grondslag ligt. Partijen zijn thans 

in onderhandeling. 

Ten behoeve van leningen o/g van het Waarborgfonds en de Staat der Nederlanden zijn zekerheden (onderpand) gesteld. Het betreft 

de panden De Schauw, Sonnevanck en Ittmanshof voor een totaalbedrag van �€ 26,9 muiljoen.

In december 2016 zijn er verplichtingen aangegaan voor de nieuwbouw Sonnevanck en ICT investeringen voor een bedrag € 

2.239.704. Deze investeringen worden in de jaarrekening 2017 verantwoord.

huurverplichting in €

Voor het gebruik van print- en kopieerapparatuur is met Canon Nederland een contract voor bepaalde tijd (tot 1 juni 2017) afgesloten. 

De verplichting 2017 bedraagt € 19.551.

Er zijn een vijftal leningen bij het Waarborgfonds ondergebracht voor een totaalbedrag van € 26.135.116 nominaal. Voor de restschuld 

geldt een obligo van 3%. Deze naar verwachting uitsluitend imaginaire verplichting is niet in de balans per 31-12-2016 opgenomen.
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Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 40.243.253 6.312.342 12.979.828 428.710 3.776.206 63.740.338

- cumulatieve afschrijvingen 15.992.169 4.335.857 7.889.129 0 1.544.289 29.761.444

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 24.251.084 1.976.485 5.090.698 428.710 2.231.916 33.978.894

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 775.685 25.076 743.125 306.151 0 1.850.037

- afschrijvingen 1.443.244 414.741 1.320.049 0 263.406 3.441.439

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 7.365.790 1.322.407 3.513.328 0 0 12.201.525

  .cumulatieve afschrijvingen 7.359.694 1.352.457 3.495.900 0 0 12.208.050

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 291.854 0 -240.818 20.764 0 71.800

  cumulatieve afschrijvingen 193.751 0 -147.993 0 0 45.757

  per saldo 98.103 0 -92.825 20.764 0 26.043

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -771.759 -359.615 -501.527 285.387 -263.406 -1.610.920

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 33.361.293 5.015.011 10.450.443 714.097 3.776.206 53.317.050

- cumulatieve afschrijvingen 9.881.969 3.398.141 5.861.271 0 1.807.695 20.949.076

Boekwaarde per 31 december 2016 23.479.324 1.616.870 4.589.171 714.097 1.968.510 32.367.973

Afschrijvingspercentage 2-10% 5-10% 10-25% 2-20%
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Vordering op

grond van

compensa- Overige Totaal

tieregeling vorderingen Boeterente

€ € € €

Stand per 1 januari 2016

- oorspronkelijk bedrag 2.463.630 330.000 151.912 2.945.542

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve aflossingen/afschrijvingen 1.642.420 99.083 65.648 1.807.152

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 821.210 230.917 86.263 1.138.390

Mutaties in het boekjaar

 - verstrekte leningen 0 0 0 0

- resultaat deelnemingen 0 0 0 0

- aflossingen/afschrijvingen 410.605 27.167 5.972 443.743

- dotatie voorziening deelnemingen 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

- desinvesteringen

- oorspronkelijk bedrag 0 0 0 0

- terugstorting kapitaal 0 0 0 0

- cumulatieve aflossingen 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -410.605 -27.167 -5.972 -443.743

Stand per 31 december 2016

- oorspronkelijk bedrag 2.463.630 330.000 151.912 2.945.542

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve aflossingen/afschrijvingen 2.053.025 126.250 71.620 2.250.895

Boekwaarde per 31 december 2016 410.605 203.750 80.291 694.647

Aflossingspercentage 16,67% 4,12% 3,9%
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BIJLAGE

2.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd in 

jaren

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

Aflossing 

2017

Gestelde 

zekerheden

€ € € € € € €

BNG(Sv) 01-11-2001 1.742.516 24 onderhandse 5,52% 726.048 0 72.605,00 653.443 290.419 9 lineair 72.605 rijksgarantie

NWB(Sv) 01-11-2001 3.435.116 20 onderhandse 5,38% 1.030.535 0 171.756,00 858.779 0 5 lineair 171.756 waarborgfonds

NWB(Sv) 27-10-2010 5.300.000 30 onderhandse 3,60% 4.416.667 0 176.667,00 4.240.000 3.356.667 24 lineair 176.667 waarborgfonds

NWB(Sv) 31-12-2010 5.000.000 30 onderhandse 3,63% 4.166.666 0 166.667,00 3.999.999 3.166.666 24 lineair 166.667 waarborgfonds

BNG (It) 07-07-2011 4.400.000 30 onderhandse 3,76% 3.813.333 0 146.666,00 3.666.667 2.933.333 25 lineair 146.667 waarborgfonds

BNG (Bz) 01-08-1997 591.674 29 onderhandse 5,05% 224.428 0 20.402,00 204.025 102.013 10 lineair 20.403 gemeentegarantie

BNG (Bz) 01-08-1997 771.426 29 onderhandse 5,04% 470.995 0 33.084,00 437.911 245.737 10 annuiteit 34.751 gemeentegarantie

BNG (Pu) 01-08-1997 2.266.801 29 onderhandse 5,04% 1.239.011 0 87.030,00 1.151.981 646.441 10 annuiteit 91.417 gemeentegarantie

Rabobank (Pu) 31-12-2013 8.000.000 20 onderhandse 2,86% 7.200.000 0 400.000,00 6.800.000 4.800.000 17 lineair 400.000 waarborgfonds

Totaal 23.287.683 0 1.274.877 22.012.806 15.541.275 1.280.931
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BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 7.104.303 6.620.743

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 51.771.552 49.652.313

Overige zorgprestaties 3.274.666 2.760.375

Totaal 62.150.521 59.033.431

14. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz-zorg 1.538.027 1.290.334

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 476.484 488.571

Totaal 2.014.511 1.778.905

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening 892.315 1.004.522

Overige opbrengsten 638.038 474.472

Totaal 1.530.353 1.478.994

Bevat een subsidie in het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg en Subsidieregeling parktijkleren van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport van € 410.116
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LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 34.538.100 31.499.243

Sociale lasten 5.652.177 5.039.606

Pensioenpremies 2.629.427 2.485.278

Andere personeelskosten: 1.391.497 1.534.518

Subtotaal 44.211.201 40.558.645

Personeel niet in loondienst 2.048.911 788.190

Totaal personeelskosten 46.260.112 41.346.835

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

Zorggebonden activiteiten 876,2 832,0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 876,2 832,0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0,0 0,0

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 5.972 5.641

- materiële vaste activa 3.441.439 3.670.843

Totaal afschrijvingen 3.447.411 3.676.484

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.151.446 4.449.359

Algemene kosten 4.345.300 3.824.902

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.938.341 1.757.839

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.022.475 849.599

- Energiekosten gas 527.372 567.091

- Energiekosten stroom 383.787 431.976

- Energie transport en overig 75.820 73.274

Subtotaal 2.009.454 1.921.940

Huur en leasing 4.178.639 4.118.396

Dotaties en vrijval voorzieningen 159.176 124.781

Totaal overige bedrijfskosten 16.782.356 16.197.217

Toelichting

In de algemene kosten is tevens de overproductie van de WLZ en ZVW betrokken. In 2015 was hiervoor € 145.000 opgenomen. In 

2017  € 740.000.
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LASTEN

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 28.934 18.341

Subtotaal financiële baten 28.934 18.341

Rentelasten -842.699 -897.340

Subtotaal financiële lasten -842.699 -897.340

Totaal financiële baten en lasten -813.765 -878.999

20. Belastingen 

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Vennootschapsbelasting -167.515 -96.389

-167.515 -96.389

Toelichting:

21. Honoraria onafhankelijke accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 96.721 54.148

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 11.465

Totaal honoraria onafhankelijke accountant 96.721 65.613

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

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

23. Gebeurtenissen na balansdatum

24. Resultaatbestemming

Het resultaat staat ter vrije beschikking.

25. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld op 29 mei 2017.

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd op 29 mei 2017.

Sinds 2016 is de heer M.F. van de Streek lid van de Raad van Toezicht van de zorggroep. De heer Van de Streek is directeur van de 

dienst Financien en Control van Stichting Deltion College en heeft in de Raad van Toezicht de samenwerking tussen Deltion en de 

zorggroep gemeld.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het getrouwe beeld van de jaarrekening materieel beïnvloeden.

Stichting Deltion Business verzorgt BBL-trajecten (IG-Verzorgende) voor de zorggroep. Daarnaast worden studenten van het Deltion 

college BVP (stages) uitgevoerd bij de zorggroep. De geldende afspraken tussen Deltion en de zorggroep vinden hun oorsprong in 

2009.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of 

verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Naar aanleiding van een geëffectueerde fusie en splitsing begin 2015 binnen de groep is zorgvastgoed vanuit een VPB vrijgestelde 

stichting ingebracht in een VPB plichtige Vastgoed B.V. Als gevolg van een fiscaal hogere waarde van het zorgvastgoed bij inbreng 

dient bij een strikte toepassing van RJ 272 een significante latente VPB vordering te worden verantwoord. Dit zou in de jaarrekening 

leiden tot een significante bate die niet aansluit op de economische realiteit, aangezien het aangaan van een belastingplicht naar zijn 

aard geen economisch voordeel is. Hierdoor is de fiscaal hogere waardering van het zorgvastgoed niet gewaardeerd in een latente 

belastingvordering.

De kosten van de onafhankelijke accountant zijn gebaseerd op ontvangen facturen in het verslagjaar. Voor 2015 betrof dat PWC en 

BDO. Voor 2016 betrof het BDO en KPMG.
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

bedragen x € 1
M.A.C. Kasper-de 

Kroon
A. Nieland H.J. Lodder J.P. Tanja J.T.H. Hiemstra

J.A.M. Freriks-

Hollander
G. de Zeeuw R. Krol

Functiegegevens Raad van Bestuur Regiomanager Regiomanager
Manager 

dienstenbureau
Regiomanager Regiomanager Regiomanager Regiomanager

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

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Individueel WNT-maximum4 188.660                    

Beloning 176.207                    

Belastbare onkostenvergoedingen -                            

Beloningen betaalbaar op termijn 10.852                      

Subtotaal 187.059                    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Totaal bezoldiging 187.059                    

Verplichte motivering indien overschrijding overgangsregeling

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/9 1/1 - 30/9

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Beloning 175.871 75.922 79.672 95.415 111.898 101.260 107.633 66.278

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 10.692 6.453 7.173 9.821 10.573 9.680 9.968 6.416

Totaal bezoldiging 2015 186.562 82.374 86.845 105.236 122.471 110.939 117.601 72.694

Toelichting

Vanaf 2016 wordt de Raad van Bestuur als enige topfunctionaris aangemerkt. De leden van het Concernteam (regiomanagers en manager Dienstenbureau) zijn adviesgevend.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling
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bedragen x € 1 J.C. Duifhuizen A.L. Dost G.J. Boshuizen M.F. van de Streek J. Duenk J.L. Runhaar H.A. Dijkstra E. Biemond R. Brouwer

Functiegegevens Voorzitter Vice voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Voorzitter

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

Individueel WNT-maximum 24.750                      24.750                      16.500                      11.075                      11.075                      16.500                      16.500                      

Beloning 10.840                      9.034                        9.034                        6.022                        6.022                        9.034                        9.034                        

Belastbare onkostenvergoedingen -                            104                           -                            79                             23                             -                            251                           

Beloningen betaalbaar op termijn -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Subtotaal 10.840                      9.137                        9.034                        6.101                        6.046                        9.034                        9.284                        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Totaal bezoldiging 10.840                      9.137                        9.034                        6.101                        6.046                        9.034                        9.284                        

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM PM PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/9 1/1 - 31/12

Beloning                         8.900                         8.900                         8.900                                 -                                 -                         8.900                         8.900                         6.675                       10.680 

Belastbare onkostenvergoedingen                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                              67                                 -                                 - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 

Totaal bezoldiging 2015                         8.900                         8.900                         8.900                                 -                                 -                         8.900                         8.967                         6.675                       10.680 

bedragen x € 1 G. de Zeeuw

Functie(s) gedurende dienstverband Regiomanager

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2015

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering 75.000

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband
75.000

-/- Onverschuldigd deel 0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000

Waarvan betaald in 2016 75.000

Verplichte motivering indien overschrijding: PM

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
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(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1.017.064 1.258.463

Financiële vaste activa 2 19.053.534 21.415.635

Totaal vaste activa 20.070.598 22.674.098

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 1.994.594 491.045

Debiteuren en overige vorderingen 4 993.976 1.407.341

Liquide middelen 5 6.095.327 2.334.400

Totaal vlottende activa 9.083.897 4.232.786

Totaal activa 29.154.495 26.906.884

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

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Bestemmingsfondsen -197.439 -94.025

Algemene en overige reserves 17.635.882 19.308.242

Totaal eigen vermogen 17.438.443 19.214.217

Voorzieningen 7 1.397.691 1.213.703

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 8 10.318.361 6.478.964

Totaal passiva 29.154.495 26.906.884
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Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 11 32.600 0

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 12 410.117 432.173

Overige bedrijfsopbrengsten 13 9.463.845 7.557.652

Som der bedrijfsopbrengsten 9.906.562 7.989.825

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 6.388.687 4.598.501

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 573.975 572.049

Overige bedrijfskosten 16 2.972.835 2.837.615

Som der bedrijfslasten 9.935.497 8.008.165

BEDRIJFSRESULTAAT -28.936 -18.340

Financiële baten en lasten 17 28.935 18.340

Resultaat deelnemingen 18 -1.775.774 95.407

RESULTAAT BOEKJAAR -1.775.774 95.407

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds egalisatiereserve kapitaalslasten -103.414 -94.025

Algemene / overige reserve -1.672.360 189.432
-1.775.774 95.407
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2.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.12.1 Algemeen

2.1.12.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Financiële instrumenten

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Resultaat deelnemingen

Voorzieningen

Voorziening deelneming

Voor het negatieve eigen vermogen van de deelnemingen wordt een voorziening gevormd ten bedrage van het 

negatieve eigen vermogen.

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm. 

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van de stichting. Ten aanzien van de 

enkelvoudige resultatenrekening van de stichting is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 

geconsolideerde balans en resultatenrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen 

voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in 

de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de 

stichting en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover 

deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige resultatenrekening hierna niet nader zijn toegelicht, 

wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 998.957 1.237.700

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 18.107 20.764

Totaal materiële vaste activa 1.017.064 1.258.463

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.258.463 1.365.442

Bij: investeringen 360.212 465.070

Af: afschrijvingen 573.975 572.049

Af: terugname geheel afgeschreven activa 1.560 0

Af: desinvesteringen 26.076 0

Boekwaarde per 31 december 1.017.064 1.258.463

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 18.439.179 20.363.508

Overige vorderingen 410.605 821.210

Lening u/g 203.750 230.917

Totaal financiële vaste activa 19.053.534 21.415.635

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 21.415.635 21.642.621

Bij: kapitaalstorting -332.500 0

Bij: mutatie waarde deelneming -1.591.831 183.619

Af: ontvangen aflossing leningen 27.167 0

Af: aflossing vordering 410.605 410.605

Boekwaarde per 31 december 19.053.533 21.415.635

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 10.1.14.

Op basis van de beleidsregel 'compensatieregeling vaste activa' worden zogenaamde spookgebouwen locatie Sonnevanck 

versneld afgeschreven in vijf jaar. Ook in 2016 zal € 410.605 worden afgelost.

De betaling van de aflossing van de lening u/g is hangende een rechtzaak opgeschort. Hiervoor is een voorziening van

€ 106.658 opgenomen.

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

mutatieoverzicht onder 2.1.15.
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ACTIVA

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Zeggenschapsbelangen:

Reactiveringscentr. Klimop B.V. intramurale reactivering 9.000 50% 672.154 154.277

St. ZNWV Zorg ouderenzorg 0 100% 8.096.138 -1.616.377

Vastgoed B.V. beheer Vastgoed 0 100% 9.670.894 -129.729

Advies- en Behandelcentr. B.V. (para)medische beh. 18.000 100% -1.351.243 -183.943

Toelichting:

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.994.594 491.045

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 1.994.594 491.045

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 491.045 491.045

Inhaalindices 0 0 0 0 0

Financieringsverschil boekjaar 1.994.594 1.994.594

Correcties voorgaande jaren 0 0 -641.514 -641.514

Betalingen/ontvangsten 0 0 150.469 150.469

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -491.045 1.994.594 1.503.550

Saldo per 31 december 0 0 0 1.994.594 1.994.594

Stadium van vaststelling (per erkenning):

300-2013 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 1.994.594 491.045

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.994.594 491.045

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

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 52.835.612 49.929.521

Af: ontvangen voorschotten 50.841.018 49.438.476

Totaal financieringsverschil 1.994.594 491.045

De Zorggroep is  tezamen met ziekenhuis St. Jansdal een joint venture Klimop aangegaan De statutaire naam is: 

Reactiveringscentrum St. Jansdal Zorggroep Noordwest-Veluwe BV. De Zorggroep en ziekenhuis St. Jansdal vormen gezamenlijk 

het bestuur. De zeggenschap van beide partijen is gelijk. Zowel  ziekenhuis St. Jansdal als Reactiveringscentrum Klimop zijn 

gevestigd aan de Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. De Klimop is een reactiveringscentrum met ruimte voor 40 

cliënten waar geriatrische revalidatiezorg wordt geboden. De zorggroep heeft tevens een 100% deelneming in Stichting Zorggroep 

Noordwest Veluwe Zorg, Vastgoed Noordwest Veluwe B.V. en het Advies- en behandelcentrum B.V.. Deze entiteiten zijn allen op 

het adres van de Zorggroep (holding) gevestigd. 

Kernactiviteit
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2.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 432.011 446.814

Overige vorderingen 23.280 11.621

Vooruitbetaalde bedragen 70.419 458.189

Nog te ontvangen bedragen 468.266 490.716

Totaal overige vorderingen 993.976 1.407.341

Toelichting:

5. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 6.095.327 2.334.400

Totaal liquide middelen 6.095.327 2.334.400

Toelichting:

Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening ad € 106.658 gevormd, welke 

in mindering is gebracht op de debiteuren. 
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

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

€ €

Bestemmingsfondsen -197.439 -94.025

Algemene en overige reserves 17.635.882 19.308.242

Totaal eigen vermogen 17.438.443 19.214.217

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsdondsen:

-egalisatie kapitaallasten -94.025 -103.414 0 -197.439

Totaal bestemmingsfondsen -94.025 -103.414 0 -197.439

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:

-zorggebonden activiteiten 18.975.742 -1.672.360 -332.500 17.635.882

- agioreserve 332.500 0 332.500 0

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 19.308.242 -1.672.360 0 17.635.882

Toelichting:

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2016

en resultaat over 2016

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 16.604.294 -1.775.774

Ongerealiseerde boekwinst grond 834.149 0

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat 17.438.443 -1.775.774

Toelichting:

De ongerealiseerde boekwinst betreft een grondtransactie in 2010 tussen de deelnemingen, waarbij de verkoop hoger was dan de 

boekwaarde. De winst wordt gerealiseerd bij verkoop aan derden. 

De agioreserve betreft aan aanvullende kapitaalstorting in deelneming De Klimop.  Deze is in 2016 teruggestort.
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PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Belastingen omvatten de over de 1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

Voorziening arbeidsongeschiktheid 42.196 -5.264 0 0 36.932

Voorziening dienstjubilea 22.208 11.824 6.514 0 27.518

Voorziening deelnemingen 1.149.298 183.943 0 0 1.333.241

Totaal voorzieningen 1.213.703 190.502 6.514 0 1.397.691

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 22.014

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.375.677

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

8. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 514.314 521.398

Belastingen en sociale premies 295.008 185.856

Schulden terzake pensioenen 56.604 20.953

Nog te betalen salarissen 33.869 12.594

Vakantiegeld 188.682 142.906

Vakantiedagen 158.230 146.683

Nog te betalen kosten 1.398.914 360.176

Vooruitontvangen opbrengsten 54.172 0

Rekening-courant instellingen Zorggroep 7.618.568 5.088.398

Totaal overige kortlopende schulden 10.318.361 6.478.964

Toelichting:

9. Financiële instrumenten

Er is een voorziening deelnemingen gevormd ad € 1.333.241 op basis van de negatieve resultaten van de deelnemingen in het 

Advies en Behandelcentrum.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt 

aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een 

stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële 

markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige 

vorderingen en liquide middelen. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven 

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de boekwaarde 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.
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PASSIVA

Reële waarde

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huur afdrukapparatuur prijspeil: januari 2017

Investeringsverplichtingen

De zorggroep is bekend met een eventueel liquiditieitsrisico. Een eventuele afschaffing van bevoorschotting WLZ heeft een forse 

impact op de liquiditeit. Het liquiditeitsrisico kan worden verkleind door bouwinitiatieven niet zelf te financieren, maar vastgoed te 

In december 2016 zijn er verplichtingen aangegaan inzake ICT investeringen voor een bedrag € 762.214. Deze investeringen 

worden in de jaarrekening 2017 verantwoord.

Voor het gebruik van print- en kopieerapparatuur is met Canon Nederland een contract voor bepaalde tijd (tot 1 juni 2017) 

afgesloten. De verplichting 2017 bedraagt € 3.028. 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Liquiditeitsrisico
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2.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

technische en vooruitbetalingen

administratieve op materiële Totaal

uitrusting vaste activa

€ € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 4.435.696 20.764 4.456.459

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 3.197.996 0 3.197.996

Boekwaarde per 1 januari 2016 1.237.700 20.764 1.258.463

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 342.104 18.108 360.212

- herwaarderingen 0 0 0

- afschrijvingen 573.975 0 573.975

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 2.039.124 0 2.039.124

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 2.037.564 0 2.037.564

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 45.537 20.764 66.301

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 40.225 0 40.225

  per saldo 5.312 20.764 26.076

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -238.743 -2.656 -241.400

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 2.693.138 18.107 2.711.246

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.694.182 0 1.694.182

Boekwaarde per 31 december 2016 998.957 18.107 1.017.064

Afschrijvingspercentage 10-25% 0,0%
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2.1.15 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op

grond van

compensa- Overige Totaal

Deelnemingen tieregeling vorderingen

€ € €

Stand per 1 januari 2016

- oorspronkelijk bedrag 2.463.630 330.000

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve aflossingen 1.642.420 99.083

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 20.363.508 821.210 230.917 21.415.635

Mutaties in het boekjaar

 - verstrekte leningen 0 0 0 0

- resultaat deelnemingen -1.775.774 0 0 -1.775.774

- aflossingen 0 410.605 27.167 437.772

- dotatie voorziening deelnemingen -183.943 0 0 -183.943

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

- desinvesteringen

- oorspronkelijk bedrag 0 0 0 0

- terugstorting kapitaal 332.500 0 0 332.500

- cumulatieve aflossingen 0 0 0 0

  per saldo 332.500 0 0 332.500

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.924.331 -410.605 -27.167 -2.362.102

Stand per 31 december 2016

- oorspronkelijk bedrag 2.463.630 330.000

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve aflossingen 2.053.025 126.250

Boekwaarde per 31 december 2016 18.439.177 410.605 203.750 19.053.533

Aflossingspercentage 16,67% 4,12%
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BATEN

11. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) 32.600 0

Totaal 32.600 0

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 410.117 432.173

Totaal 410.117 432.173

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening 12.890 5.726

Overige opbrengsten 9.450.955 7.551.926

Totaal 9.463.845 7.557.652

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 4.555.758 3.153.042

Sociale lasten 748.125 483.671

Pensioenpremies 300.750 270.991

Andere personeelskosten: 435.850 503.566

Subtotaal 6.040.483 4.411.270

Personeel niet in loondienst 348.204 187.231

Totaal personeelskosten 6.388.687 4.598.501

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

Zorggebonden activiteiten 76,8 67,6

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 76,8 67,6

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0,0 0,0

Bevat een subsidie in het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg en Subsidieregeling parktijkleren van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport van € 410.117.
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BATEN

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 573.975 572.049

Totaal afschrijvingen 573.975 572.049

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 34.964 23.804

Algemene kosten 2.624.949 2.439.704

Kosten Zorggroep 98.355 93.179

Onderhoud en energiekosten

- Onderhoud 3.905 73.896

- Energiekosten stroom 8.399 6.277

Subtotaal 12.304 80.173

Huur en leasing 202.263 200.755

Totaal overige bedrijfskosten 2.972.835 2.837.615

Toelichting:

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 28.935 18.340

Totaal financiële baten en lasten 28.935 18.340

18. Resultaat deelnemingen

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Zorg -1.616.377 52.759

Vastgoed -129.729 -155.827

ABC -183.944 -88.212

Klimop (50%) 154.276 286.687

Totaal resultaat deelnemingen -1.775.774 95.407

De toename van de algemene kosten wordt met name veroorzaakt door automatiseringskosten.
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Ermelo, 29 mei 2017 ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G.

M.A.C. Kasper de Kroon MMI

Raad van Bestuur

W.G. W.G.

L.C. Duifhuizen, voorzitter J. Duenk

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

W.G. W.G.

A.L. Dost, vice voorzitter G.H.E. van de Kraats

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

W.G. W.G.

H.A. Dijkstra M.F. van de Streek

Raad van Toezicht Raad van Toezicht
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2.2  OVERIGE GEGEVENS

2.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding heeft geen nevenvestigingen.

2.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Er is geen statutaire regeling inzake resultaatbestemming.
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