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Stichting Vrijwaard

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1.038.337 1.081.336

Totaal vaste activa 1.038.337 1.081.336

Vlottende activa

Voorraden 2 1.009 4.568

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 0 187.701

Debiteuren en overige vorderingen 4 866.878 229.381

Liquide middelen 5 3.938.501 4.643.779

Totaal vlottende activa 4.806.388 5.065.429

Totaal activa 5.844.725 6.146.765

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 204.376 361.266

Bestemmingsfondsen 3.354.273 3.669.683

Algemene en overige reserves 34.791 34.791

Totaal eigen vermogen 3.593.485 4.065.785

Voorzieningen 7 264.942 388.459

Langlopende schulden (nog voor meer 8 0 0

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 27.129 53.482

Overige kortlopende schulden 9 1.959.169 1.639.039

Totaal passiva 5.844.725 6.146.765
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 15.378.983 15.812.905

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 13 662.488 172.224

Overige bedrijfsopbrengsten 14 786.288 786.378

Som der bedrijfsopbrengsten 16.827.759 16.771.507

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 11.319.455 10.257.546

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 351.142 454.154

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 0 0

Overige bedrijfskosten 18 5.649.881 5.569.089

Som der bedrijfslasten 17.320.479 16.280.789

BEDRIJFSRESULTAAT -492.720 490.718

Financiële baten en lasten 19 20.420 57.634

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -472.300 548.352

Buitengewone baten 20 0 0

Buitengewone lasten 20 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -472.300 548.352

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Wmo -107.649 -55.395

Bestemmingsreserve nieuwbouw -29.921 -120.079

Reserve afschrijving inventaris -19.320 0

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten ZVW -50.669 0

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten WLZ -264.741 557.932

Telefooncentrale -11.891 0

Algemene Reserve 11.891 0

Sociaal restaurant wijk 0 165.894
-472.300 548.352
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -492.720 490.718

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 351.142 456.167

- mutaties voorzieningen -123.517 260.391

227.625 716.558

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 3.559 -2.442

- vorderingen -637.497 24.633

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 161.348 -108.043

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 310.237 160.547

-162.353 74.695

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -427.448 1.281.971

Ontvangen interest 33.035 57.633

Betaalde interest 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

33.035 57.633

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -394.413 1.339.604

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -310.865 -266.861

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0

Vervreemdingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0

Nieuw opgenomen leningen u/g 0 0

Aflossing leningen u/g 0 0

Investeringen in overige financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -310.865 -266.861

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen -705.278 1.072.743

Stand geldmiddelen per 1 januari 4.643.779 3.571.036

Stand geldmiddelen per 31 december 3.938.501 4.643.779

Mutatie geldmiddelen -705.278 1.072.743

Toelichting:
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen
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De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

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

Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Stichting Vrijwaard is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Helder, op het adres timorlaan 139.

De belangrijkste activiteten zijn het leveren van zorg en ondersteuning aan ouderen in Den Helder.

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen WNT

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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

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

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

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

het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 3,33 %.

• Machines en installaties : 6,25 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 12,5% inventaris of 25% computerapparatuur/vervoer. 

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.

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast 

actief.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 

geamortiseerde kostprijs.

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

genummerd.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Voorraden

Financiële instrumenten

In de jaarrekening van de stichting zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 

Vorderingen en overlopende activa, Liquide middelen, Kortlopende schulden en overlopende passiva. 

Initiële waardering

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij 

(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

Vervolg waardering

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

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.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

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

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

nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen is gewaardeerd op de contante waarde van de verplichtingen uit

hoofde van de regelingen. Bij de berekening is rekening gehouden met de volgende aspecten:

- de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop en de blijfkansen van het

huidige personeelsbestand;

- de hoogte van de verwachte uitkeringen inclusief sociale lasten en de toerekening daarvan

volgens de projected unit credit methode aan de diensttijd tot en met balansdatum

 (diensttijdevenredige toerekening);

Voorziening langdurig zieken

te dekken. Hierbij wordt het brutosalaris gehanteerd eventueel met een mogelijke transitievergoeding.

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

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

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

sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een 

voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Alle openstaande 

vorderingen ouder dan 1 oktober 2015 worden voorzien

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

twaalf maanden. 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 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.                                                                                                                                                                                                                                

De voorziening langdurig zieken is gevormd om toekomstige verplichtingen in 1e en/of 2e ziektejaar

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

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

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

kostprijs (nominale waarde).
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de 

voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. 

de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en 

d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat 

niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de 

berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de na-

indexering.

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

verantwoord.

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

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

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

deze gerealiseerd zijn.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

• indirecte personeelskosten: verdeling op basis van budget;

• indirecte materiële kosten: verdeling op basis van het gebruik of de grootte van het budget;

• indirecte overige kosten: verdeling op basis van de grootte van het budget.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

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

aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd. 
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In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de 

resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten [WLZ, WMO en ZVW].   

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

bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van 

de volgende uitgangspunten:

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als 

opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 

gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de 

winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen 

een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt 

zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het 

krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel 

wordt verwerkt als overheidssubsidie.

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

derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

Stichting Vrijwaard heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

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

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

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Vrijwaard 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 maart 2016 bedroeg de dekkingsgraad 95%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen 

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

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Vrijwaard heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies. Stichting Vrijwaard heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 

het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 65.942 70.924

Machines en installaties 144.958 210.871

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 827.437 799.541

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

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 1.038.337 1.081.336

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.081.336 1.270.642

Bij: investeringen 310.863 266.861

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 351.142 456.167

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 2.720 0

Boekwaarde per 31 december 1.038.337 1.081.336

Toelichting:

2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Voorraden 1.009 4.568

Totaal voorraden 1.009 4.568

Toelichting:

Op de voorraden is een voorziening voor incourantheid in aftrek gebracht van € 0 (vorig jaar € 0).
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 -53.481 187.701 134.220

Financieringsverschil boekjaar -27.129 -27.129

Correcties voorgaande jaren 0 53.481 3.881 57.362

Betalingen/ontvangsten 0 0 -191.582 -191.582

Subtotaal mutatie boekjaar 0 53.481 -187.701 -27.129 -161.349

Saldo per 31 december 0 0 0 -27.129 -27.129

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stichting Vrijwaard c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 187.701

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 27.129 53.482

-27.129 134.219

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 11.956.151 15.407.110

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 11.983.280 15.219.409

Totaal financieringsverschil -27.129 187.701

Toelichting:
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Het budget voor aanvaardbare kosten 2015 komt uit op € 11.956.151,-. In 2015 zijn correcties ontvangen over

2013 en 2014. Deze jaren zijn nu definitief vastgesteld door de Nza. Het financieringsoverschot heeft geheel 

betrekking op 2015
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Vorderingen op debiteuren 247.038 80.755

Overige vorderingen:

Overige vorderingen 68.251 60.292

ZVW 187.708 0

WLZ 1e lijn 295.810 0

Zorginfrastructuur 20.643 0

Vooruitbetaalde bedragen 33.444 40.181

Nog te ontvangen bedragen 13.984 48.153

Totaal debiteuren en overige vorderingen 866.878 229.381

Toelichting:
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De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1.408 (2014: € 2.049).

In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van EUR 0 (2014: EUR 0) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.



Stichting Vrijwaard

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bankrekeningen 1.420.608 4.638.973

Spaarrekeningen 2.507.869 0

Kassen 5.539 4.526

Kruisposten 4.485 280

Totaal liquide middelen 3.938.501 4.643.779

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 204.376 361.266

Bestemmingsfondsen 3.354.273 3.669.683

Algemene en overige reserves 34.791 34.791

Totaal eigen vermogen 3.593.485 4.065.785

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

Totaal kapitaal 45 0 0 45

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Wmo 12.025 -107.649 0 -95.624

Bestemmingsreserve Westhoek 29.921 -29.921 0 0

Bestemmingsreserve Molenplein 150.000 0 0 150.000

Bestemmingsreserve 't Landhuis 150.000 0 0 150.000

Reserve afschrijving inventaris 19.320 -19.320 0 0

Totaal bestemmingsreserves 361.266 -156.890 0 204.376

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

0 0 0 0

Reserve aanvaardbare kosten:

WLZ 3.669.683 -264.741 0 3.404.942

ZVW 0 -50.669 0 -50.669

Totaal bestemmingsfondsen 3.669.683 -315.410 0 3.354.273

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Algemene reserves:

Telefooncentrale 11.891 -11.891 0 0

Algemene reserve 22.900 11.891 0 34.791

Totaal algemene en overige reserves 34.791 0 0 34.791

Toelichting:
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015

€ € € € €

Voorziening uitgestelde beloningen 137.578 0 20.768 4.804 112.006

Voorziening langdurig zieken 150.881 127.213 125.158 0 152.936

reorganisatievoorziening 100.000 0 0 100.000 0

Totaal voorzieningen 388.459 127.213 145.926 104.804 264.942

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

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 151.282

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 113.660

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 75.749

Toelichting per categorie voorziening:

medewerkers die op 31 december 2015 in dienst zijn, de blijfkans, geboortedatum en de disconteringsvoet van 1,5% 

voor de berekening van de contante waarde. De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van toekomstige

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken 0 0

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 0 0

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 0 0

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 0 0

Stand per 31 december  0 0

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 0 0

Stand langlopende schulden per 31 december 0 0

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 0 0

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 0 0

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 0

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
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verplichtingen voor salariskosten door ziekte.

De voorziening uitgestelde beloningen is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen uit hoofde van jubileum

uitkeringen. De hoogte van de voorziening wordt berekend op basis van salarisgegevens, indienstdatum van de



Stichting Vrijwaard

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken 0 0

Crediteuren 321.562 358.648

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 0 0

Belastingen en sociale premies 451.957 387.633

Schulden terzake pensioenen 270.662 240.299

Nog te betalen salarissen 979 3.304

Vakantiegeld 401.785 370.421

Vakantiedagen 437.691 255.405

Overige schulden 74.535 23.329

Totaal overige kortlopende schulden 1.959.169 1.639.039

Toelichting:

Het saldo aan vakantiedagen en restinzetbare uren op balansdatum is gestegen ten opzichte van 2014 als gevolg van 

kwaliteitsverbetering in de zorg.

10. Financiële instrumenten

Algemeen

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

die de stichting blootstellen aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder debiteuren, overige 

vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt EUR 4,8 miljoen. Het krediet risico is geconcentreerd 

bij één tegenpartij voor een totaalbedrag ad EUR 3,9 miljoen. Aangezien sprake is van een bank als tegenpartij wordt dit

risico zeer laag ingeschat.

Rente- en kasstroomrisico 

Het beleid van de stichting is om haar financiering volledig aan te trekken met eigen vermogen, derhalve

 loopt de stichting geen renterisico over de werkkapitaalfinanciering. 

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van liquiditeitbegrotingen. Het management 

ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de 

stichting te kunnen voldoen.

Reële waarde

De reële waarde van in de balans opgenomen financiele instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende 

vordering en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Verplichtingen met betrekking tot ORT oude jaren

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

looptijd van looptijd tot jaarlijkse huurlast

Huur GGZ 4e etage Ten Anker 1-1-2016 31-12-2018 € 70.200

Huur bg/2e/3 etage Ten Anker 1-1-2016 onbepaalde tijd € 449.280

Huur 1e etage (KDO) Ten Anker 1-1-2016 31-12-2016 € 175.500

Huur overige ruimten Ten Anker 1-1-2016 31-12-2018 € 36.000

Huur Goede Ree onbepaalde tijd € 8.971

Huur Parkzicht onbepaalde tijd € 159.140

Huur Parkzicht kantoor 45b/c 1-5-2015 1-8-2016 € 4.667

Huur Golfstroom 25-11-2002 25-11-2027 € 761.271

Huur Paviljoen van Toen 3-7-2012 4-7-2017 € 22.194

Huur Lyceumhof begane grond 1-3-2013 1-3-2033 € 217.960

Huur Lyceumhof 2 1-2-2014 31-1-2019 € 145.497

Huur Westhoek 1-11-2014 31-10-2034 € 235.111

Huur SOOS 1-1-2013 1-1-2018 € 23.224

Voor de locatie Parkzicht is nog geen overeenstemming over het huurcontract.

Woonzorgcomplex Parkzicht is sinds augustus 2007 in gebruik genomen.

(huur tijdelijke opname, dagverzorging, zorginfrastructuur en centraal bureau). 

Energiekosten zorginfrastructuur Parkzicht € 8.093,-.
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De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 

gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor wijkverpleging 

zal 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 2015 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Vrijwaard 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 

2015.

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

de wijkverpleging.

Medewerkers die recht hebben op onregelmatigheidstoeslag over gewerkte uren krijgen deze op grond van de huidige CAO nu niet 

toegerekend over vakantie dagen. In de afgelopen maanden hebben rechters in verschillende zaken in een geding waarin uitbetaling 

van de onregelmatigheidstoeslag is gevorderd gedurende vakantie in de periode voorafgaand aan 2015 door medewerkers van een 

ziekenhuis. De Brancheorganisatie en Vrijwaard houden deze situatie nauwlettend in de gaten.



Stichting Vrijwaard

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

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 2015

- aanschafwaarde 305.897 685.690 1.995.734 0 0 2.987.321

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 234.973 474.819 1.196.193 0 0 1.905.985

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 70.924 210.871 799.541 0 0 1.081.336

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 51.425 0 259.440 0 0 310.865

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 56.407 65.913 228.822 0 0 351.142

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 167.706 555.451 0 0 723.157

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 167.706 555.451 0 0 723.157

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 2.720 0 0 2.720

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 2.720 0 0 2.720

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -4.982 -65.913 27.898 0 0 -42.997

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 357.322 517.984 1.699.723 0 0 2.575.029

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 291.380 373.026 872.286 0 0 1.536.692

Boekwaarde per 31 december 2015 65.942 144.958 827.437 0 0 1.038.337

Afschrijvingspercentage 3,33% - 6,25% 6,25% 12,5% - 25%
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2014

Nieuwe 

leningen in 

2015

Aflossing 

in 2015

Restschuld 

31 december 

2015

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2016

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 0 0 0 0 0 0
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT Wlz

2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12.013.513 15.419.386

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 570.178 172.224

Overige bedrijfsopbrengsten 650.998 774.928

Som der bedrijfsopbrengsten 13.234.689 16.366.538

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8.318.302 9.797.248

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 272.468 454.154

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 4.974.238 5.569.021

Som der bedrijfslasten 13.565.008 15.820.423

BEDRIJFSRESULTAAT -330.319 546.115

Financiële baten en lasten 16.337 57.633

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -313.982 603.748

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -313.982 603.748

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve nieuwbouw -29.921 -120.079

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -264.741 557.932

Reserve afschrijving inventaris -19.320 0

Algemene / overige reserves 0 165.894

-313.982 603.747
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT Wmo

2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 1.502.217 393.519

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 84.517 0

Overige bedrijfsopbrengsten 110.137 11.450

Som der bedrijfsopbrengsten 1.696.871 404.969

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.326.296 460.296

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 36.284 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 443.574 68

Som der bedrijfslasten 1.806.154 460.364

BEDRIJFSRESULTAAT -109.283 -55.395

Financiële baten en lasten 1.634 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -107.649 -55.395

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -107.649 -55.395

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Wmo -107.649 -55.395

-107.649 -55.395
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT ZVW

2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 1.857.406 0

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 7.795 0

Overige bedrijfsopbrengsten 30.997 0

Som der bedrijfsopbrengsten 1.896.198 0

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.674.858 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 42.391 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 232.068 0

Som der bedrijfslasten 1.949.317 0

BEDRIJFSRESULTAAT -53.119 0

Financiële baten en lasten 2.450 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -50.669 0

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -50.669 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -50.669 0

-50.669 0
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5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2015 2014

€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT Wlz -313.982 603.748

SEGMENT Wmo -107.649 -55.395

SEGMENT ZVW -50.669 0

-472.300 548.353

Resultaat volgens resultatenrekening -472.300 548.352
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.857.406 12.276

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 12.013.514 15.407.110

Opbrengsten Jeugdzorg 0 0

Opbrengsten Wmo 1.508.063 393.519

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg 0 0

Overige zorgprestaties 0 0

Totaal 15.378.983 15.812.905

Toelichting:

Het budget voor aanvaardbare kosten WLZ in 2015 betreft een opbrengst inclusief een correctie uit 2014 ad € 57.363.

Het budget voor aanvaardbare kosten 2015 is vastgesteld op € 11.956.151.

Voor de opbrengsten uit de ZVW is sprake van een budgetplafond. Dit plafond is in 2015 met ca EUR 100.000 overschreden.

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 518.213 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 43.357 54.569

Overige Rijkssubsidies 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 79.318 71.506

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 21.600 46.149

Totaal 662.488 172.224

Toelichting:

€ 79.318 ontvangen voor ontmoeting, activiteiten en welzijn (gemeente Den Helder).

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Overige dienstverlening  398.478 396.306

Overige opbrengsten  328.332 331.498

Doorberekende kosten 59.478 58.574

Totaal 786.288 786.378

Toelichting:

Vrijwaard verricht diverse diensten in opdracht van Woningstichting Den Helder, Starlet, Tellus Groep, Huisartsenpraktijk
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Per 2015 is de AWBZ opgesplitst in WLZ, ZVW en WMO. De 1e lijnszorg valt onder het kopje subsidies in 2015.

Het AWBZ budget in 2014 wordt vergeleken met het WLZ/ZVW en WMO budget van 2015.

De overschrijding van het budgetplafond is voor risico van Vrijwaard en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Overige opbrengsten betreft opbrengst restaurants € 196.000 , opbrengst was € 63.000 en overige opbrengsten € 69.000.

Waterkering en Meerwerf. De opbrengst in 2015 komt uit op € 59.500.

Onder de overige subsidies staat een subsidie praktijkleren ad € 21.600.

Overige dienstverlening betreft opbrengst tafeltje dekje € 252.000 , alarmopvolging € 36.000 en overige activiteiten € 110.000.

Het betreft hier een subsidie voor 1e lijnsverblijf € 518.213, stageplaatsen studiejaar 2014-2015 € 43.357 en een subsidie van
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 8.653.080 7.902.328

Sociale lasten 1.333.265 1.249.866

Pensioenpremies 661.444 644.567

Andere personeelskosten:

Andere personeelskosten 410.967 306.366

Subtotaal 11.058.755 10.103.127

Personeel niet in loondienst 260.700 154.419

Totaal personeelskosten 11.319.455 10.257.546

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

WLZ/ZVW 233 221

WMO 20 13

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 253 234

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

16. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 351.142 454.154

Totaal afschrijvingen 351.142 454.154

Toelichting:

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

Toelichting:
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In 2015 is meer extern personeel ingezet voor opvang van ziekte en ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Het personeelsbestand is in 2015 gestegen t.o.v. het voorgaande jaar. De gemiddelde personeelkosten per fte zijn stabiel.



Stichting Vrijwaard

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.379.150 1.321.643

Algemene kosten 1.339.108 1.123.403

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 148.700 103.730

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 185.143 161.899

- Energiekosten gas 121.956 192.075

- Energiekosten stroom 126.188 125.604

- Energie transport en overig 32.600 29.531

Subtotaal 465.887 509.109

Huur en leasing 2.419.628 2.258.666

Dotaties en vrijval voorzieningen -102.593 252.538

Totaal overige bedrijfskosten 5.649.881 5.569.089

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rentebaten 20.420 57.634

Subtotaal financiële baten 20.420 57.634

Overige financiële lasten 0 0

Subtotaal financiële lasten 0 0

Totaal financiële baten en lasten 20.420 57.634

Toelichting:
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Stijging algemene kosten wordt veroorzaakt door inzet van extern adviseurs (consultants e.d.).
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20. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Totaal buitengewone baten en lasten 0 0

Toelichting:

21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Indien onderdeel 26 (WNT) wordt ingevuld, hoeft dit onderdeel (bezoldiging bestuurders en toezichthouders) niet te

worden ingevuld. Onderdeel 25 kunt u dan verwijderen.

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

C. Veenstra

1 16-1-2008

2 ja

3

4

5 1

6 Welke salarisregeling is toegepast? 2

7 100%

8

135.123

0

0

9

10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 3.188

11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 9.028

12 10.643

13 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

14

0

15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 157.982

Toelichting:
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Naam

Voorzieningen->  werkgeversbijdrage pensioen

a. Waarvan: verkoop verlofuren

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in 

natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 

privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst 

van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens 

over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met 

functienaam en eigennaam te worden vermeld 

onderaan de WNT-tabel onder 26.)?

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit 

van het bestuur?

Zo nee: tot welke datum was de persoon als 

bestuurder werkzaam in uw organisatie? 

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

H. vd Water N.A. Bais M. van Tongeren R. Jansen

1 1-2-2008 1-1-2008 1-10-2013 1-7-2013

2 ja nee nee nee

3 zie jaardoc. zie jaardoc. zie jaardoc. zie jaardoc.

4

9.298 6.198 6.198 6.198

5

0 0 0 0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 0

7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 646 431 431 431

8
0 0 0 0

9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

10

0 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 9.944 6.629 6.629 6.629

P.A.J. van Klaveren J.C. van Wees A.F.T. Streumer

1 1-2-2008 1-4-2015 1-4-2015

2 ja nee nee

3 zie jaardoc. zie jaardoc. zie jaardoc.

4 6.198 1.350 1.350

5 0 0 0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0

7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 431 94 94

8 0 0 0

9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0

10 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 6.629 1.444 1.444

Toelichting:

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

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Raad van Bestuur

2 16-jan-08

3 onbepaalde tijd

4 100,00%

5

135.123

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 135.123

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 3.188

9

10.643

10

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 148.954

11 Beloning 2014 158.003

12 E

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
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In 2015 wordt er gebruik gemaakt van het overgangsrecht. 

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 

op termijn (in €)

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad 

Nevenfunctie(s)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

Bezoldigingsklasse zorginstelling

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden 

van toezicht):

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad 

van Toezicht geweest?

Nevenfunctie(s)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in 

natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 

privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van pensioen

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband

In 2015 zijn 2 nieuwe leden toegevoegd aan de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2016 treden 2 leden af.

Deeltijdfactor (percentage)

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in 
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23. Honoraria accountant 2015 2014

€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 30.000 22.198

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 10.000 7.750

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 40.000 29.948

Toelichting:

24. 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 25.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Raad van Toezicht, voorzitter

C. Veenstra 18-5-2016 A.F.T. Streumer 18-5-2016

Raad van Toezicht, lid Raad van Toezicht, lid

P.A.J. van Klaveren 18-5-2016 M.E. van Tongeren 18-5-2016

Raad van Toezicht, lid Raad van Toezicht, lid

J.C. van Wees 18-5-2016 J. Koekkoek 18-5-2016
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders 

en leidinggevende functionarissen.
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Vrijwaard heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering

van 18 mei 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Vrijwaard heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering 

van 18 mei 2016.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Op 11 april 2016 heeft Stichting Vrijwaard een nieuwe stichting genaamd "Stichting Hulp Thuis Vrijwaard" 
opgericht. De WMO activiteiten van TSN (failliet verklaard) worden overgenomen door Stichting Hulp

5.2.5 Nevenvestigingen

Stichting Vrijwaard heeft geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Thuis Vrijwaard in de gemeente Den Helder.

Stichting Vrijwaard.

In de statuten is bepaald, conform artikel 24 en 25, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van


