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Deel I

JAARREKENING



I.1   Balans per 31 december 2018 (na resultaat bestemming)

ACTIVA PASSIVA

31 december 2018 31 december 2017 31 december 2018 31 december 2017

€ € € € € € € €

Vaste activa Eigen vermogen

Immateriële vaste activa 1. -               -               Kapitaal 8. 893              893              

Materiële vaste activa 2. 25.147.339  26.026.822  Bestemmingsfonds 9. 5.726.486    5.559.557    

Financiële vaste activa 3. 328.222       343.755       Bestemmingsreserves 10. 765.439       232.893       

25.475.561  26.370.577  

6.492.817    5.793.343    

Vlottende activa Voorzieningen 11. 230.587       168.705       

Vorderingen en overlopende activa 4. 1.290.905    1.293.715    Langlopende schulden 12. 23.155.028  24.258.807  

Onderhanden werk/ DBC 5. 371.181       229.422       

Vordering uit hoofde van 

financieringstekorten 6. 667.426       838.436       

Liquide middelen 7. 6.311.692    5.491.932    Kortlopende schulden en 

8.641.204    7.853.505    overlopende passiva

Overige kortlopende schulden en 

overlopende passiva 13. 4.238.333    4.003.227    

4.238.333    4.003.227    

Totaal 34.116.765  34.224.082  Totaal 34.116.765  34.224.082  
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I.2   Resultatenrekening over 2018

2018 2017

€ € € €

Bedrijfsopbrengsten:

Wettelijk budget voor aanvaardbare 

kosten (incl correcties voorgaande jaren) 16. 21.990.833   21.393.661   

Opbrengsten zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning 17. 4.707.961     4.248.825     

Overige bedrijfsopbrengsten 18. 2.406.898     1.934.610     

Som der bedrijfsopbrengsten 29.105.692   27.577.096   

Bedrijfslasten:

Personeelskosten 19. 20.424.571   18.579.098   

Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 20. 1.686.103     1.985.261     

Overige bedrijfskosten 21. 5.455.317     5.209.412     

Bijzondere lasten 22. -               145.292        

Som der bedrijfslasten 27.565.991   25.919.063   

Bedrijfsresultaat 1.539.701     1.658.033     

Financiële baten en lasten 23. 840.226-        868.957-        

RESULTAAT 699.475        789.076        
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I.3 Kasstroomoverzicht 

2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (exclusief bijzonder last) 1.539.701        1.658.033       

Aanpassingen voor:

 - afschrijvingen materiële vaste activa 1.686.103        1.985.261        

 - afschrijving financiële vaste activa 15.533             15.535             

 - mutaties voorzieningen 61.882             79.280             

1.763.518        2.080.076       

Veranderingen in vlottende middelen:

 - vorderingen 2.810               110.801           

 - nog in tarieven te verrekenen 171.010           -620.904          

 - onderhanden werk -141.759          6.406               

 - kortlopende schulden (excl. schulden aan

   kredietinstellingen, incl. aflossingsverplichting) 225.020           -299.676          

257.081           -803.373         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 10                    81                    

10                    81                    

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.560.310        2.934.817       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -806.620          -503.918          

Investeringen in financiële vaste activa -                   -                   

Desinvestering -                   -                   

Totaal kasstroom uit investerings-

activiteiten -806.620          -503.918         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaalde interest -830.143          -858.802          

Nieuw opgenomen leningen -                   -                   

Aflossing langlopende schulden -1.103.787      -1.127.657       

Totaal Kasstroom uit financierings-

activiteiten -1.933.930       -1.986.459      

Mutatie geldmiddelen (inclusief 

kortlopende schulden aan krediet-

instellingen) 819.760           444.440           

Mutatie liquide middelen 819.760           444.440           

Mutatie Schulden aan kredietinstellingen -                   -                   

819.760           444.440           
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I.4   Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

De zorginstelling bestaat uit één stichting. KVK-nummer: 41050547

Tot 13 november 2017 was de statutaire naam: Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva 

opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- en vervaardigingsprijs

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzonder waardeverminderingen.

De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis 

van een vast percentage van die kosten conform deels de desbetreffende NZA-beleidsregels, deels berekend

over de geschatte economische levensduur. 

In verband met de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent vanaf 1 januari 2012, heeft er in 2012

bij de afschrijvingspercentage van de gebouwen een schattingswijziging plaats gevonden. De gebouwen worden 

niet meer in 50 jaar afgeschreven, maar in 30 jaar, gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur. 

Inhaalafschrijving heeft niet plaats gevonden. 

Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden de hieruit voortvloeiende effecten

voor de afschrijvingen verwerkt over de verwachte resterende gebruiksduur van de desbetreffende panden. 

Betreffende het pand aan de klaverweide is een afschrijvingspercentage van 5,89 % gehanteerd en voor 

het pand aan de kweekweg is een afschrijvingspercentage van 3,79 % gehanteerd voor de resterende 

verwachte gebruiksduur. 

De nieuwe bekostingssystematiek leidt niet tot een impairmentafboeking op de gebouwen ultimo boekjaar 2018.

De afschrijvingspercentages die gehanteerd zijn, staan vermeld in paragraaf I.6

Groot onderhoud

Uitgaven aan groot onderhoud worden volgens de componentenbenadering geactiveerd. 

Vaste activa - bijzondere waardevermindering

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

Vaste activa worden op balansdatum beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal 

worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 

actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar 

verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 

kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en 

de realiseerbare waarde (= hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen 

en anderzijds de directe opbrengstwaarde). De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs 

minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

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

van zorgvastgoed zijn benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de 

boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 

2018.

Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten is statutair (en feitelijk) gevestigd te Barneveld, op het adres

Klaverweide 1. De belangrijkste activiteten zijn het aanbieden van wonen, zorg, behandeling en welzijn aan

mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Op basis van de intern opgestelde berekeningen hoeft er geen impairmentafboeking op

de activa plaats te vinden ultimo boekjaar 2018.

Financiële instrumenten

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale waarde) verminderd

met cumulatieve afschrijvingen.

Het geactiveerde disagio wordt lineair afgeschreven gedurende de looptijd van de langlopende leningen.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid en ontvangen voorschotten. De voorziening wordt statisch bepaald. 

Onderhanden werk/ DBC

De onderhanden werk/ dbc worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid en ontvangen voorschotten.

De hoogte van het onderhanden werk tarief per DBC wordt vastgesteld door de onderhandenwerk Grouper van

DBC-onderhoud. DBC-onderhoud biedt inzicht in de zorgprestatie en is de objectieve en onafhankelijke expert

op het vlak van DBC-zorgproducten en andere vormen van zorgprestaties. 

Liquide middelen

Voorzieningen

Voorzieningen (algemeen)

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische 

kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 

apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 

derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

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

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 

verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

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

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

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

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

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

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

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde of nominale 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 

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

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

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de 

kasstromen zijn:

• Beschrijving van de kasstroomgenererende eenheid (Norschoten totaal). Er is geen aparte  

bedrijfswaardeberekening per locatie.  

• Er wordt rekening gehouden met een resterende levensduur, wat tot een totale levensduur van het vastgoed 

leidt van gemiddeld 30 jaar;

• Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde voor gebouwen; voor wat betreft de gondwaarde wordt 

rekening gehouden met de aanschaffingswaarde;

• Productiewaarde ZZP's is bepaald op basis van de begroting 2019.

• Vervangingsinvesteringen, onderhoudskosten en variabele lasten zijn opgenomen voor het niveau welke 

noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde van de levensduur in gebruik te 

houden.

• De disconteringsvoet bedraagt 4% (2017: 4%), zijnde het gemiddelde van de externe vermogenskosten.

De afgeleide financiële instrumenten zijn niet van toepassing. 

7



Jubileumgratificaties

De voorziening jubileumgratificaties heeft betrekking op toekomstige uitkeringen met betrekking tot jubileum-

gratificaties, zoals opgenomen in de CAO-verzorging en verpleging. De voorziening is gewaardeerd

tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken over de tot en met balansdatum

verstreken dienstjaren, rekening houdend met de specifieke inhoud van de regeling. In de berekening is

rekening gehouden met een disconteringsvoet van 3 % (2016: 3%) en een gemiddelde salarisstijging van 1,5 % (2017: 1,5%).

De blijfkans is gebaseerd op ervaringscijfers. De jubileamomenten 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar en het bereiken van de  

AOW leeftijd zijn meegenomen in de berekening van de voorziening. 

Voorziening langdurig zieken

Pensioenen

Schulden

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn.

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen 

berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de 

overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen

en diensten. 

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

geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten,

operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De 

lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

Als bijzondere baten en lasten worden baten en lasten opgenomen zijnde een eenmalige uitkering of nabetaling over

voorgaande jaren. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden 

aan kredietinstellingen. De rentelasten worden opgenomen onder de financieringsactiviteit en de ontvangen

rente onder de operationele activiteiten. 

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Waarderingsgrondslagen WNT

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

de stichting zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake WNT, waaronder de instellingsspecifieke 

(sectorale) regels.  

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs.

Norschoten heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Norschoten. 

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Norschoten betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, 

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. 

Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde 

van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk 

schommelen. In december 2018 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad 101,3 %. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan hieraan te kunnen voldoen en 

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

premieverhogingen door te voeren. Norschoten 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. 

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

jaarrekening verantwoord.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 

van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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I.5   Toelichting op de balans

2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2018 31.12.2017

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 18.122.079      18.958.493      

Machines en installaties 5.179.635        5.589.663        

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.845.625        1.478.666        

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa -                  -                   

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                  -                   

Boekwaarde per 31 december 25.147.339      26.026.822      

Af: voorziening ivm lagere waardering bouwprojecten in uitvoering -                  -                   

25.147.339      26.026.822      

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

€

Boekwaarde per 31 december 2017 26.026.822      

Bij: investeringen in 2018 806.620           

Af: desinvesteringen in 2018 -                   

Af: afschrijvingen 2018 1.686.103        

Boekwaarde per 31 december 2018 25.147.339      

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2018 € 12.408.473

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar I.6,

verloopoverzicht materiële vaste activa

3. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2018 31.12.2017

€ €

Disagio borgstellingen langlopende leningen 328.222          343.755           

Stand per 31 december 328.222          343.755           

Het verloop van de disagio langlopende lening is in het verslagjaar als volgt:

€

Boekwaarde per 31 december 2017 343.755           

Af: desinvesteringen 2018 -                   

Af: afschrijving ten laste van het resultaat 2018 15.533             

Boekwaarde per 31 december 2018

328.222           

Van de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 15.535 een looptijd korter dan 1 jaar. 

De cumulatieve afschrijvingen ultimo 2018 bedraagd  € 102.816. 

9



4. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31.12.2018 31.12.2017

Vorderingen € €

Debiteuren 429.679          96.699             

Vordering 1stelijnsverblijf zorgverzekering 56.729            19.581             

Vordering subsidieregeling Behandeling 107.458          113.622           

Vordering WMO - gemeenten 39.498            78.329             

Afgesloten DBC, gefactureerd, nog niet uitbetaald 158.775          263.398           

Afgesloten DBC, niet gefactureerd 242.969          217.874           

Overige vorderingen 255.797          504.212           

1.290.905        1.293.715        

Op de vordering uit hoofde van debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid ten bedrage van € 2.474 (2017: € 2.474) in 

mindering gebracht. De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 

5. Onderhanden werk, DBC's 31.12.2018 31.12.2017

€ €

Nog niet afgesloten DBC, niet gefactureerd 471.291          329.532           -                  -                   

Bevoorschoting Onderhanden werk DBC 100.110-          100.110-           

371.181          229.422           

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 31.12.2018

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatie, gesloten DBC's A-segment 537.155         65.864               100.110          371.181           

Totaal (onderhanden werk) 537.155         65.864               100.110          371.181           

6. Vordering uit hoofde van financieringstekorten

2018 2017 totaal

€ € € €

Saldo per 31 december 2017 -                 838.436             838.436           

Financieringsverschil boekjaar (-) 667.426         667.426           

Correcties voorgaande jaren (-) 2.218                 2.218               

Betalingen / ontvangsten (-) -840.654            -840.654          

Saldo per 31 december 2018 667.426         -                     -                  667.426           

Stadium van vaststelling a c

a = interne berekening

b = overeenstemming met zorgkantoor

c = definitieve vaststelling NZA
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De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt: 2018 2017

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 23.534.163      22.651.121      

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

 - ontvangen voorschotten (WLZ instellingen) 22.866.737      21.812.685      

Totaal vergoedingen 22.866.737      21.812.685      

Financieringsverschil boekjaar 667.426          838.436           

31.12.2018 31.12.2017

7. Liquide middelen € €

Banken 6.307.827       5.487.878        

Kas 3.865              4.054               

6.311.692        5.491.932        

Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten heeft een kredietfaciliteit van € 1.000.000 bij Bank Nederlandse Gemeenten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BNG en Rabobank mogen er geen zekerheden ten behoeve van 

derden worden verstrekt. Het verstrekken van zekerheden ten behoeve van het WfZ is evenwel toegestaan als zekerheid 

voor de door haar te borgen langlopende leningen. 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

Eigen vermogen (na resultaat bestemming)

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

Stand Resultaat Overige Stand 

31.12.2017 bestemming mutaties 31.12.2018

€ € € €

8. Kapitaal 893                -                     -                  893                  

9. Bestemmingsfonds

 - Bestemmingsfonds 5.559.557      166.929             5.726.486        

10. Bestemmingsreserve

 - Bestemmingsreserves Studiefonds *1 125.057         62.717               187.774           

 - Bestemmingsreserves Automatisering *2 100.981         162.399             263.380           

 - Bestemmingsreserves 20 jarig jubileum *4 6.855             -6.855                -                   

 - Bestemmingsreserves Kapitaalslasten *3 -                 314.285             314.285           

232.893         532.546             -                  765.439           

Totaal eigen vermogen 5.793.343      699.475             -                  6.492.817        

*1: Dit betreft een reserve die bedoeld is het overschot op de opleidingsbegroting te oormerken voor toekomende jaren.

*2: Dit betreft een reserve die bedoeld is het overschot op de automatiseringsbegroting te oormerken voor toekomende jaren.

*3: Dit betreft een reserve die bedoeld is om toekomstige investeringen in gebouwen, installaties en inventaris op te vangen. 

*4: Dit betreft een reserve die bedoeld is om kosten uitgaven 20 jarig jubileum 2018 op te vangen. 

Eventuele tekorten worden ten laste van deze bestemmingsreserves gebracht. 

Alle beperkingen zijn door de Raad van Bestuur gemaakt met betrekking tot deze reserves. 
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11. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:

Stand Stand 

31.12.2017 Vrijval Dotaties Onttrekkingen 31.12.2018

€ € € € €

Voorziening langdurige zieken -                     -                 32.885               32.885             

Voorziening jubileumgratificaties 168.705             -                 37.422               8.425              197.702           

168.705             -                 70.307               8.425              230.587           

12. Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit: 31.12.2018 31.12.2017
€ €

Langlopende leningen 23.155.028      24.137.520      

ORT nabetaling -                  121.287           

23.155.028      24.258.807      

31.12.2018 31.12.2017

Het verloop is als volgt weer te geven € €

Stand per 1 januari 25.241.315      26.368.972      

Bij: nieuwe leningen -                  -                   

Af: aflossingen 1.103.787        1.127.657        

Stand per 31 december 24.137.528      25.241.315      

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 982.500          982.500           

Saldo leningen ultimo boekjaar 23.155.028      24.258.815      

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar I.7

Overzicht van langlopende schulden ultimo 2018 in deze jaarrekening.

13. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31.12.2018 31.12.2017

€ €

Crediteuren 863.667          684.121           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 357.151          325.525           

Pensioenpremie 70.716            76.339             

Aflossingsverplichtingen leningen 982.500          982.500           

Overige schulden

 - Nog te betalen salarissen en toeslagen 115.250          106.867           

 - Nog te betalen verpleegdagen externe projecten en Verpleegunits 61.984            57.534             

2.451.268        2.232.886        

Overlopende passiva

 - Vakantiegeld-, eindejaarsuitkering- en dagenverplichting 1.379.287        1.209.698        

 - Nog te betalen kosten, zoals rente, automatisering, gas/ water en licht etc 407.778          560.642           

1.787.065        1.770.340        

4.238.333        4.003.226        
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de verpleegunit Elim (SVRO) is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 180.000 per jaar. De

verplichting is aangegaan voor 6 jaar met als ingangsdatum 1 januari 2018. 

Voor de verpleegunit Garderen is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 64.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 1 februari 2010. 

Voor de dagbehandeling Het Foort is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 21.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 5 jaar met als ingangsdatum 15 juni 2012. 

Voor de huur van kantoorruimte is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 26.000 per jaar.

De verplichting is aangegaan voor 5 jaar met als ingangsdatum 15 juli 2013 en wordt hierna jaarlijks verlengd.

Voor de dagbehandeling De Valk en de kluis is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 38.000 per jaar

(jaarlijkse indexatie). De verplichting inzake de huur dagbehandeling is aangegaan voor 5 jaar met als ingangsdatum 

1 augustus 2013 en de verplichting inzake de huur betreffende de kluis is aangegaan voor 10 jaar met als ingangsdatum

1 augustus 2013 en wordt hierna jaarlijks verlengd of er wordt een nieuwe overeenkomst opgemaakt. 

Voor de VPT locatie Putten is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van ca € 275.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 2 januari 2014. 

Voor de dagbehandeling locatie Putten is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van ca € 19.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 2 januari 2014. 

Voor de VPT locatie Elspeet is een huurdervingsverplichting aangegaan voor een bedrag van maximaal ca € 157.000 

per jaar (jaarlijkse indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 13 juni 2014. 

De huur van de bewoners wordt rechtstreeks door Omnia Wonen geincasseerd bij de bewoners. Echter de leegstand

komt voor rekening van Norschoten.  Aan Omnia is een bankgarantie verstrekt ten bedrage van € 15.000. 

Voor de locatie Kootwijkerbroek is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van ca € 347.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 30 jaar met als ingangsdatum 9 december 2014. Daarnaast is er een 

Service op maat afspraak gemaakt voor de periode van 15 jaar (voor het zogenaamde afbouwpakket) ten bedrage van 

€ 52.700 per jaar. 

De huidige lasten worden uit hoofde van de gedifferentieerde

WGA-premie binnen de reguliere jaarexploitatie opgevangen. Er is geen voorziening getroffen in de balans. 

De jaarlast bedraagt ongeveer € 116.000 per jaar. 

Voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en inventaris zijn onderhoudscontracten aangegaan

met een totale jaarlijkse verplichting van ongeveer €. 360.000,-.  Looptijd onbepaald.

Met de Gemeente Barneveld zijn mondelinge afspraken gemaakt over aanvullende kosten in verband met de 

geleverde grond van de gemeente aan ons verpleeghuis in 1998. Indien op enig moment een uitbreiding van de

accommodatie op de bestaande locatie plaatsvindt zullen afspraken worden gemaakt met de gemeente Barneveld over 

afwikkeling van de afspraken. 

DBC's:

Als in enig jaar het maximum in totaal (macro geheel nederland) gerealiseerde omzet wordt overschreden, dient de 

zorgaanbieder het aandeel in de overschrijding terug te storten in het zorgverzekeringsfonds. Omdat de vaststelling

hiervan pas plaats vindt eind volgend boekjaar, is het niet mogelijk deze verplichting te berekenen en op te nemen in de 

balans. Als gevolg hiervan is deze verplichting opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

ORT nabetaling 2012-2016

Als gevolg van het feit dat er geen voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de claims die ex-werknemers

kunnen indienen, is deze verplichting onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen. 

Niet in de balans opgenomen rechten

Met ziekenhuis De Gelderse Vallei is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten aangaande facilitaire activiteiten

ten behoeve van het spreekuurcentrum. Omvang overeenkomst €. 48.000,- per jaar. Looptijd onbepaald.

13



I.6: Verloopoverzicht materiële vaste activa

Machines/ 

installaties

MVA in 

uitvoering

Machines/ 

installaties

MVA in 

uitvoering

Grond Gebouw Terrein Gebouwen Semi-per- Verbouw- Installaties Onder- Subtotaal Trekkings- Onder- Subtotaal Instand- Onder- Subtotaal Subtotaal

gebonden voorzie- manente ingen handen rechten handen houding handen meldingen

aanloopkosten ningen -houten gebouwen projecten projecten projecten

(bedragen in euro's)

Afschrijvingspercentages 0,0% 3,79% / 5,89 % 5,0% 3,79% / 5,89 % 10,0% 5,0% 5,0% 0% 5,0% 0% 10,0% 0%

Stand 1 januari 

Aanschafwaarde 2.949.448    3.850.200       969.638       18.052.236    -              -              8.784.527    -              34.606.049     -              -              -              1.967.563    -              1.967.563    1.967.563    

Cumulatieve afschrijvingen -              1.001.574       506.048       5.355.407      -              -              4.242.801    -              11.105.830     -              -              -              1.206.559    -              1.206.559    1.206.559    

Boekwaarde 2.949.448    2.848.626       463.590       12.696.829    -              -              4.541.726    -              23.500.219     -              -              -              761.004       -              761.004       761.004       

-              

Mutaties boekjaar

Investeringen -                 -              -              -              91.130        91.130        91.130        

Overboekingen -                 -              -              

Afschrijvingen -              135.236          33.711        667.467        -              -              294.972       1.131.386       -              -              -              163.219       163.219       163.219       

Desinvesteringen

Aanschafwaarde -              -                 -              -                -              -              2.885.083    2.885.083       -              -              -              426.492       -              426.492       426.492       

Afschrijvingen -              -                 -              -                -              -              2.885.083    -              2.885.083       -              -              -              426.492       -              426.492       426.492       

Per saldo -              -                 -              -                -              -              -              -              -                 -              -              -              -              -              -              -              

Mutaties in de boekwaarde -              (135.236)        (33.711)       (667.467)       -              -              (294.972)     -              (1.131.386)     -              -              -              (72.089)       -              (72.089)       (72.089)       

Stand 31 december

Aanschafwaarde 2.949.448    3.850.200       969.638       18.052.236    -              -              5.899.444    -              31.720.966     -              -              -              1.632.201    -              1.632.201    1.632.201    

Cumulatieve afschrijvingen -              1.136.810       539.759       6.022.874      -              -              1.652.690    -              9.352.133       -              -              -              943.286       -              943.286       943.286       

Boekwaarde 2.949.448    2.713.390       429.879       12.029.362    -              -              4.246.754    -              22.368.833     -              -              -              688.915       -              688.915       688.915       

              WTZi meldingsplichtige vaste activa               WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Bedrijfsgebouwen en 

terreinen
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I. 6 Verloopoverzicht materiële vaste activa (vervolg)

Machines/ 

installaties

Andere vaste 

bedrijfsmid.

MVA in 

uitvoering

Inventaris Groot Automati- Subtotaal Terreinen Gebouwen Installaties Inventaris Onder- Subtotaal Totaal 

Onderhoud sering Zorginfrastructuur handen materiële

gebouwgebonden projecten vaste activa

(bedragen in euro's)

Afschrijvingspercentages 10,0% 10% -20% 25,0% 4,0% 10%/20% 20,0%

Stand 1 januari 

Aanschafwaarde 3.341.161    81.191        175.859       3.598.211    -              933.407       229.157       1.162.564   41.334.387    

Cumulatieve afschrijvingen 2.085.058    38.985        140.922       2.264.965    -              646.474       83.737        -              730.211      15.307.565    

Boekwaarde 1.256.103    42.206        34.937        1.333.246    -              -              286.933       145.420       -              432.353      26.026.822    

Mutaties boekjaar

Investeringen 555.716       49.230        104.098       709.044       -              -              -              6.446          -              6.446          806.620        
-                

Overboekingen -              -                

Afschrijvingen 261.585       21.104        42.282        324.971       -              -              42.967         23.560        -              66.527        1.686.103      

Desinvesteringen

Aanschafwaarde 1.162.794    110.826       1.273.620    -              -              -              -              -              -             4.585.195      

Afschrijvingen 1.162.794    110.826       1.273.620    -              -              -              -              -             4.585.195      

Per saldo -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             -                

Mutaties in de boekwaarde 294.131       28.126        61.816        384.073       -              -              (42.967)        (17.114)       -              (60.081)      (879.483)       

Stand 31 december

Aanschafwaarde 2.734.083    130.421       169.131       3.033.635    -              -              933.407       235.603       -              1.169.010   37.555.812    
-                

Cumulatieve afschrijvingen 1.183.849    60.089        72.378        1.316.316    -              -              689.441       107.297       -              796.738      12.408.473    
-                

Boekwaarde 1.550.234    70.332        96.753        1.717.319    -              -              243.966       128.306       -              372.272      25.147.339    

WTG gefinancierde vaste activa               Niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische 

en administratieve uitrusting

Bedrijfsgebouwen en 

terreinen
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I.7:  Overzicht van langlopende schulden ultimo jaar 2018

Lening nr. Datum Soort lening Oorspronkelijk Totale looptijd Restschul Nieuwe Aflossing Restschuld Resterende Restschuld over Rente % Aflossings- Gestelde zekerheid

bedrag 31-12-2017 Leningen in 2018 31-12-2018 looptijd 5 jaar wijze 2019 2020

ORT nabetaling 31-dec-16Langlopende schuld 267.098          2                     121.287          121.287          -                  

BNG 1 15-dec-03 hyp. lening 7.800.000       40 jaar 5.070.000       195.000          4.875.000       26 3.900.000                   4,800% lineair Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring 195.000     195.000      

BNG 3 30-sep-03 hyp. lening 800.000          40 jaar 800.000          -                  800.000          26 800.000                      5,050% aflossingsvrij Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring -             -              

BNG 5 29-jan-08 hyp. lening 9.000.000       40 jaar 6.862.500       225.000          6.637.500       30 5.512.500                   4,825% lineair Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring 225.000     225.000      

Rabo 6 10-mrt-15 hyp. lening 3.000.000       30 jaar 2.725.015       100.000          2.625.015       26                    2.425.003                   2,550% lineair  pos. Hypt. Verklaring 100.000     100.000      

Rabo 7 4-sep-15 hyp. lening 3.000.000       30 jaar 2.775.013       100.000          2.675.013       27                    2.483.334                   3,450% lineair  pos. Hypt. Verklaring 100.000     100.000      

BNG 8 25-okt-16 hyp. lening 7.250.000       20 jaar 6.887.500       362.500          6.525.000       18                    4.712.500                   0,700% lineair Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring 362.500     362.500      

Totaal 31.117.098     25.241.315     -                  1.103.787       24.137.528     19.833.337                 982.500     982.500      

Gewonen gemiddelde rentepercentage 2018 3,62%

Aflossingsbedrag
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I.8   Toelichting op de resultatenrekening

16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ

Het verloop van het wettelijk budget aanvaardbare kosten ten opzichte van voorgaand boekjaar is als 

volgt te specificeren:

2018 2017

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ 23.534.163        22.651.121            

Af: kassiersfunctie

Kosten dagbehandeling Elspeet/ Oranjehof 327.099             290.214                 

Kosten Zorgerf (WMO) en diverse afrekeningen 17.579               24.948                   

Kosten verpleegunit Elim (SVRO) 1.200.870          941.451                 

1.545.548          1.256.613              

Nagekomen afrekeningen boekjaren

Correctie nacalculatie 2.218                 -847                      

Totaal Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ 21.990.833        21.393.661            

17. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De gebudgetteerde zorgprestaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

€ €

Geriatrische revalidatie, gesloten DBC's A-segment 3.046.388          2.824.795              

Geriatrische revalidatie, mutatie Onderhanden werk DBC's A-segment 71.231               52.799                   

Eerstelijnsverblijf, zorgverzekeraars 662.570             408.261                 

Eerstelijnsverblijf subsidie, zorginstituut Nederland -                     48.553                   

Subsidieregeling Behandeling, zorginstituut Nederland 434.249             374.132                 

WMO Gemeente Barneveld 229.052             221.060                 

WMO Gemeente Ede 147.855             71.284                   

WMO Gemeente Apeldoorn 16.912               10.982                   

WMO Gemeente Putten, Ermelo en Harderwijk 43.705               20.417                   

WMO Gemeente Scherpenzeel 55.999               62.654                   

Subsidieregeling zorginfrastructuur 2015-2017 -                     153.888                 

4.707.961          4.248.825              

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

€ €

Diensten Spreekuurcentrum 61.901               63.567                   

Inzet (para)medische diensten bij derden 1.088.687          769.704                 

Persoonsgebonden budgetten (PGB) 163.562             73.153                   

Huur en servicekosten opbrengsten VPT locaties 374.734             374.711                 

Aanvullende verpleeghuiszorg 59.050               52.614                   

Overige opbrengsten 658.964             600.861                 

2.406.898          1.934.610              
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2018 2017

19. Personeelskosten € €

Lonen en salarissen 15.031.240        14.167.178           

Sociale lasten 2.353.162          2.159.832             

Pensioenpremies 1.218.246          1.132.509              

Andere personeelskosten 732.426             508.852                 

19.335.074        17.968.371            

Personeel niet in loondienst 1.089.497          610.727                 

20.424.571        18.579.098            

De gemiddelde personeelsbezetting kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

fte fte

Verpleging en ondersteunende diensten 405                    384                       

405                    384                       

20. Afschrijvingen vaste activa 2018 2017

€ €

Afschrijvingen gebouwen en installaties (exclusief instandhoudingsinvesteringen) 1.131.386          1.280.884              

Overige afschrijvingen materiële vaste activa WTG gefinancierd 324.971             324.873                 

Afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen 163.219             185.301                 

66.527               194.203                 

1.686.103          1.985.261              

21. Overige bedrijfskosten 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 945.897             943.848                 

Huurlasten 835.932             960.371                 

Algemene kosten 1.671.608          1.439.768              

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 911.406             911.071                 

Terrein- en gebouwgebonden kosten:

              Onderhoudskosten 678.541             565.459                 

              Energiekosten 411.933             388.895                 

5.455.317          5.209.412              

22. Bijzondere lasten

Eenmalig uitkering 2017 -                     145.292                 

-                     145.292                 

23. Financiële baten en lasten

Rentelasten (-) -824.703            -853.503               

Rentebaten 10                      81                         

Afschrijving disagio en boeterente (-) -15.533              -15.535                 

-840.226            -868.957               

Afschrijvingen gebouwgebonden kosten/inventaris en zorginfrastructuur VPT-locatie
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24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2018 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Functionaris (functienaam) K.M. Breuker *

Functie Raad van Bestuur

In dienst vanaf (datum) 1-jan-18

In dienst tot en met (datum) 31-dec-18

Deeltijdfactor (percentage) 100%

Dienstbetrekking? ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 132.270             

Beloningen betaalbaar op termijn (in €) 11.292               

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 151.000             

-/- onverschuldigd betaald bedrag nvt

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 143.562             

In dienst vanaf (datum) 1-jan-17
In dienst tot en met (datum) 31-dec-17
Omvang dienstverband (FTE) 100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.702             

Beloning betaalbaar op termijn 11.007               

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 146.000             

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 135.709             

* Door de Raad van Toezicht is de bezoldigingsklasse voor de Raad van Bestuur vastgesteld op III, punten 9. 

Het bedrag bij deze score is € 151.000. 

Norschoten voldoet aan de regeling bezoldigingsmaxima functionarissen zorg. 

De bezoldiging van de toezichthouders die over 2018 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Functionaris (functienaam)

T.C. van 

Amerongen-

Leertouwer A. Lassche E. Kas J.Telgen

Functie

Voorzitter R. van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Aanvang functievervulling 1-jan-18 1-jan-18 1-jan-18 1-okt-18

Einde functievervulling 31-dec-18 30-sep-18 31-dec-18 31-dec-18

Bezoldiging Raad van Toezichtleden 7.420                 3.975                 5.300                 1.325                    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 22.650               11.325               15.100               3.775                    

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                     -                     -                     -                        

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 7.420                 3.975                 5.300                 1.325                    

Aanvang functievervulling 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17

Einde functievervulling 31-dec-17 31-dec-17 31-dec-17

Bezoldiging Raad van Toezichtleden 7.420                 5.300                 5.300                 
Totaal bezoldiging in kader van de WNT 7.420                 5.300                 5.300                 
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Functionaris (functienaam) J.A. Peters E.L. Floor O. Reitsema J.J.H.. Post

Functie

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Aanvang functievervulling 1-jan-18 1-jan-18 1-jan-18 1-jan-18

Einde functievervulling 31-dec-18 31-dec-18 31-dec-18 31-dec-18

Bezoldiging Raad van Toezichtleden 5.300                 5.300                 5.300                 5.300                    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.100               15.100               15.100               15.100                   

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                     -                     -                     

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 5.300                 5.300                 5.300                 5.300                    

Aanvang functievervulling 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17

Einde functievervulling 31-dec-17 31-dec-17 31-dec-17 31-dec-17

Bezoldiging Raad van Toezichtleden 5.300                 5.300                 5.300                 5.300                    

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 5.300                 5.300                 5.300                 5.300                    

25. Honoraria accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

Controle van de jaarrekening 29.246               28.241                   

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC, Nacalculatie en WNT)) 13.327               17.086                   

Fiscale advisering -                     -                        

Niet controle-diensten -                     -                        

Totaal honoraria accountant 42.573 45.327

Het honorarium is toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft. 

26. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24

27. Resultaatbestemming

Volgens het besluit dd. 25 april 2019 van de Raad van Bestuur is het resultaat over 2018 2018

als volgt bestemd:

€

Ten gunste van bestemmingsfonds 166.929                 

Ten gunste van bestemmingsreserve automatisering 162.399                 

Ten laste van bestemmingsreserve 20 jarig jubileum -6.855                   

Ten gunste van bestemmingsreserve kapitaalslasten 314.285                 

Ten gunste van het bestemmingsreserve studiefonds 62.717                   

699.475                 

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

en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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28. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten is statutair gevestigd in Barneveld.

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening op en vast.

De jaarrekening 2018 is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 25 april 2019

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de jaarrekening.

De jaarrekening 2018 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in hun vergadering van 25 april 2019

29. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen van onontbeerlijke invloed na balansdatum die betrekking hebben op de jaarrekening 2018.

I.9. Ondertekening bestuur en toezichthouders

Bestuurder: Datum vaststelling:

25-apr-2019

K.M. Breuker

Voorzitter Raad van Bestuur

Toezichthouders: Datum goedkeuring:

25-apr-2019

T.C. van Amerongen-Leertouwer J. Telgen

Voorzitter Lid

O. Reitsema J.A. Peters

Lid Lid

E. Kas J.J.H. Post

Vice-voorzitter Lid
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DEEL II

OVERIGE GEGEVENS



II   Overige gegevens

II.1 Controleverklaring van onafhankelijke accountant

De controleverklaring is hierna opgenomen.

II.2. Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten van Norschoten is het volgende vastgelegd over de winstbestemming:

"Een in enig jaar behaald overschot wordt aangewend ten bate van Norschoten.

78











DEEL III

BIJLAGEN



III.1   Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting

Hieronder is opgenomen een overzicht en een daarbij behorende toelichting inzake bijzondere

niet begrote posten > € 30.000.

2018

Resultaat voor bijzondere posten in het resultaat 2018 €

Bedrijfsopbrengsten 29.204.308        

Bedrijfslasten

- Personeelskosten 20.255.686      

- Afschrijvingen op immateriële en

  materiële vaste activa 1.686.103        

- Overige bedrijfskosten 5.455.317        

Som der bedrijfslasten 27.397.106        

Bedrijfsresultaat 1.807.202          

Financiële baten en lasten -840.226            

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening voor bijzondere posten 966.976             

Bijzondere lasten

Dotatie vakantiedagen verplichting 136.000              

Dotatie voorziening langdurig zieken 32.885                

Dotatie voorziening GRZ declaraties 98.616                

267.501                

Bijzondere baten

Geen

-                     

RESULTAAT 699.475            



III.2   Grafieken en Kerngetallen

Risicopercentage -WFZ: Eigen vermogen gedeeld door Extern budget
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Resultaatratio Verslagjaar Vorig jaar

Resultaatratio:WLZ-gefinancierde resultaten 2,40% 2,86%

Resultaat boekjaar 699.475            789.076            

Totale opbrengsten boekjaar 29.105.692       27.577.096       

Liquiditeitsratio Verslagjaar Vorig jaar

Liquiditeit 203,88              196,18              

Vlottende activa (inclusief liquide middelen) 8.641.204 7.853.505

Vlottende activa (exclusief liquide middelen) 2.329.512 2.361.573

Totaal kortlopende schulden 4.238.333 4.003.227

Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 19,03% 16,93%

Totaal eigen vermogen 6.492.817         5.793.343         

Balanstotaal 34.116.765       34.224.082       

Risicopercentage (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 22,31% 21,01%

Totaal eigen vermogen 6.492.817         5.793.343         

Totaal opbrengsten 29.105.692       27.577.096       

Verantwoording kostenvergoedingen per kostensoort

2018

Vaste kostenvergoedingen -                   

Andere kostenvergoedingen -                   

Binnenlandse reiskosten (woonwerk en cursus) 1.434               

Buitenlandse reiskosten -                   

Opleidingskosten 3.052               

Representatiekosten -                   

Overige kosten 77                    

4.563               

Overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen 

Raad van Bestuur 2018


