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Disclaimer

Dit model beoogt relevante verslaggevingsvereisten van de Regeling verslaggeving WTZi

en RJ 655 en de veel voorkomende overige relevante zaken op te nemen, maar bevat

noodzakelijkerwijs niet alle relevante zaken die zich op instellingsniveau zouden kunnen

voordoen; dat is maatwerk. Instellingen zijn zelf verantwoordelijk dat hun jaarrekening

aan de verslaggevingseisen voldoet.

Deze modeljaarrekening is een handreiking; bespreek met uw accountant welke

aanpassingen gedaan moeten worden om een volledig beeld te geven in de

jaarrekening van uw organisatie.

Wij wijzen u verder nadrukkelijk op de comments/"wybertjes". Hierin vindt u nadere

aandachtspunten bij de betreffende posten.

Zie voor een nadere toelichting en aandachtspunten ook de Handleiding

modeljaarrekeningen 2015.
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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 49.370.000 49.278.735

Totaal vaste activa 49.370.000 49.278.735

Vlottende activa

Voorraden 2 23.132 33.308

Debiteuren en overige vorderingen 4 1.495.514 1.279.727

Liquide middelen 5 16.553.396 15.140.535

Totaal vlottende activa 18.072.042 16.453.569

Totaal activa 67.442.041 65.732.304

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

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 168.327 168.327

Bestemmingsreserves 0 2.559.980

Bestemmingsfondsen 23.626.984 19.287.478

Algemene en overige reserves 883.189 883.189

Totaal eigen vermogen 24.678.500 22.898.974

Voorzieningen 7 1.664.552 1.500.811

Langlopende schulden (nog voor meer 8 28.559.833 29.791.363

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 1.587.860 193.709

Overige kortlopende schulden 9 10.951.295 11.347.448

Totaal passiva 67.442.041 65.732.304
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 11 52.293.644 55.402.211

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 12 574.212 269.340

Overige bedrijfsopbrengsten 13 947.658 1.093.583

Som der bedrijfsopbrengsten 53.815.514 56.765.134

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 35.629.883 36.835.815

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 3.497.490 5.541.402

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 -120.000 -120.000

Overige bedrijfskosten 17 11.515.719 12.616.382

Som der bedrijfslasten 50.523.092 54.873.599

BEDRIJFSRESULTAAT 3.292.422 1.891.534

Financiële baten en lasten 18 -1.512.897 -1.613.446

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.779.525 278.088

RESULTAAT BOEKJAAR 1.779.525 278.088

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve inventarissen 209.000 260.000

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 1.570.525 18.088

Algemene / overige reserves 0 0
1.779.525 278.088
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.292.422 1.891.534

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 3.887.075 6.204.026

- Financial lease - huidig boekjaar -802.157 -809.579

- mutaties voorzieningen 163.742 696.736

3.248.660 6.091.183

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 10.176 17.009

- vorderingen -294.629 178.271

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 1.394.151 199.885

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -340.811 434.548

768.887 829.713

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.309.969 8.812.430

Ontvangen interest 172.995 185.502

Betaalde interest -1.119.193 -1.247.705

-946.199 -1.062.203

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.363.770 7.750.227

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -3.978.340 -4.355.149

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.978.340 -4.355.149

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing kortlopende schulden 0 -5.300.000

Aflossing langlopende schulden -972.569 -1.228.206

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -972.569 -6.528.206

Mutatie geldmiddelen 1.412.861 -3.133.128

Stand geldmiddelen per 1 januari 15.140.535 18.273.662

Stand geldmiddelen per 31 december 16.553.396 15.140.535

Mutatie geldmiddelen 1.412.861 -3.133.128
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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 grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met 

uitzondering van het volgende:

Zorginstelling Stichting Atlant Zorggroep is statutair (en feitelijk) gevestigd te Beekbergen, op het adres 

Kuiltjesweg 1.

De belangrijkste activiteiten zijn leveren van huisvesting en zorg aan ouderen en specifieke doelgroepen. De 

belangrijkste financieringsstroom is de WLZ. 

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

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

Immateriële en materiële vaste activa
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Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft 

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

deze jaarrekening gehanteerd.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

gebruiksduur van het vast actief.

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voordoen.

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 : 2 %.

• Machines en installaties : 5 %.

• ICT : 33%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

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

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. De voorraden zijn als courant beoordeeld, er is derhalve geen 

voorziening getroffen.

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Zogenoemde derivaten (in contracten 

besloten afgeleide financiële instrumenten) zijn bij Atlant niet aanwezig. 

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.

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

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

de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om 

de verkoop te realiseren.

Ten gevolge van wijzigende regelgeving, zoals invoering van de wet Langdurige Zorg, overheveling naar WMO, 

is door Atlant een bedrijfswaardeberekening uitgevoerd. Gedurende de verslagperiode zijn er geen aanwijzingen 

dat de reële waarde van een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van 

het verstrijken van de tijd of normaal gebruik. Er zijn geen aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen 

dat de economische prestaties van een actief beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht. Uit deze 

berekening bleek dat impairment niet van toepassing was.

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

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubilea

Voorziening reorganisatie

Voorziening langdurig zieken
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Onder de voorziening Jubilea zijn de verplichtingen opgenomen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen 

zoals vastgelegd in de cao, inclusief de uitkering bij pensioen. 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 

disconteringsvoet van 4,75% en een gemiddelde salarisstijging van 1%. De blijfkans is gebaseerd op 

ervaringscijfers. 

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 

op grond van verwachte oninbaarheid. Voor de voorziening dubieuze debiteuren geldt dat alle facturen ouder 

dan 3 maanden per balansdatum, voorzien zijn.

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 de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Voor de geplande reorganisatie in 2015/2016 is in 2014 een voorziening getroffen van € 818.000. De 

reorganisatie is met ingang van 1 mei 2015 geeffectueerd, in totaal is er voor € 298.000 aan de voorziening 

onttrokken in 2015. Anticiperend op de komende nieuwbouw ontwikkelingen heeft er een dotatie plaatsgevonden 

op de huidige reorganisatie voorziening. 

Onder de voorziening langdurig zieken zijn de verplichtingen opgenomen voor de loonkosten van zieke 

werknemers in het 2e ziektejaar.  In de berekening is rekening gehouden met de salarisontwikkeling conform de 

CAO en de maximale looptijd per fte.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

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

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

opgenomen tegen de nominale waarde.

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.

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.

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

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

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering
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Stichting Atlant Zorggroep 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 Atlant Zorggroep. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Atlant Zorggroep 

betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De 

pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.  Per 1 januari 

2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen, daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de 

dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 

gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de 

dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Ultimo 2015 bedraagt de gemiddelde dekkingsgraad 101,6%. Stichting Atlant 

Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Atlant Zorggroep heeft daarom 

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

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

derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

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.

Gezien het geringe belang is geen segmentering toegepast op niet AWBZ-activiteiten. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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

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

deze jaarrekening gehanteerd.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode
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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 38.347.581 35.912.421

Machines en installaties 6.546.933 6.865.408

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.362.749 4.955.111

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 112.737 1.545.795

Totaal materiële vaste activa 49.370.000 49.278.735

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 49.278.735 51.127.612

Bij: investeringen 3.978.340 4.082.110

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 3.497.490 5.421.402

Af: financial lease 389.585 389.585

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 120.000

Boekwaarde per 31 december 49.370.000 49.278.735

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Financial Lease: Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 28,9 mln aan vaste activa opgenomen, waarbij 

Atlant het juridisch en economisch eigendom heeft. Het huurcontract voor locatie Berkenhove valt onder de criteria voor financial 

lease (€ 9,4 mln) waarbij economisch eigendom bij Atlant ligt, maar het juridisch eigendom niet. 

De reguliere (lineaire) afschrijving voor 2015 betreft € 390.000 (de aflossing van de leaseverplichting was in 2015 

€ 284.000).

Bijzondere Waardeverminderingen: Deze waardevermindering is in 2014 rechtstreeks t.l.v. de balans geboekt. In 2015 loopt 

deze waardevermindering via de resultatenrekening.

Bedrijfsgebouwen en terreinen: In 2015 is € 3,9 mln geinvesteerd in nieuwbouw/optopping Heemhof. 

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa: Onder deze post vallen de 

Bouwprojecten onderhanden werk. In 2014 was o.a. € 1,5 mln geactiveerd i.v.m. nieuwbouw/optopping Heemhof. Dit project is in 

2015 opgeleverd en geactiveerd. Er is resteert € 0,1 mln, dit betreft nieuwbouw Markenhof DAC.

Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn in 2015 € 1,9 mln lager dan in 2014. In 2014 is eenmalig voor € 1,3 mln versneld 

afgeschreven op de gebouwen van de locaties Sprengenhof en Loohof om bedrijfseconomische redenen. Daarmee bedroegen de 

totale afschrijvingen van deze beide locaties in 2014 € 1,9 mln.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Voorraden 

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

€ €

Voedingsmiddelen 23.132 33.308

Totaal voorraden 23.132 33.308

Toelichting:

De daling van de voorraden is het gevolg van afname van het kernassortiment. De voorraden worden als courant beoordeeld.

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 0 -193.709 -193.709

Financieringsverschil boekjaar -1.394.151 -1.394.151

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 0 -1.394.151 -1.394.151

Saldo per 31 december 0 0 -193.709 -1.394.151 -1.587.860

Stadium van vaststelling (per erkenning): A A

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 1.587.860 193.709

-1.587.860 -193.709

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 49.991.341 54.845.742

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget/ ontvangen voorschotten 51.385.492 54.994.406

Totaal financieringsverschil -1.394.151 -148.664

Toelichting:
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Gedurende 2015 is er middels de herschikking een aanvulling op de productieafspraken geweest van € 2,8 mln. Het verschil ad. € 

45.044 tussen de schulden uit hoofde van het financieringstekort 2014 (€ 193.709) en het financieringsverschil in het boekjaar 

2014 (€ 148.664) betreffen de PGB-baten. In 2015 heeft herrubricering van de PGB-baten 2014 plaatsgevonden.
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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 568.443 337.458

RC Bewindvoering en Vermogensbeheer 152.545 159.741

Overige vorderingen:

Vorderingen op personeel 85.325 89.137

Vooruitbetaalde bedragen 565.436 580.296

Nog te ontvangen bedragen:

Creditrente 61.101 113.094

Overige overlopende activa 62.664 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.495.514 1.279.727

Toelichting:

5. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 16.534.693 15.127.333

Kassen 18.703 13.201

Totaal liquide middelen 16.553.396 15.140.535

Toelichting:
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De creditrente is gedaald a.g.v. lagere rentevergoeding op de bankrekeningen.

De Vorderingen op debiteuren zijn met € 230K toegenomen, dit wordt met name veroorzaakt door de financiering vanuit de WMO € 

191K.

De toename van liquide middelen vloeit voort uit reguliere bedrijfsvoering.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 51.000 (2014: € 45.000).



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 168.327 168.327

Bestemmingsreserves 0 2.559.980

Bestemmingsfondsen 23.626.984 19.287.478

Algemene en overige reserves 883.189 883.189

Totaal eigen vermogen 24.678.500 22.898.974

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 168.327 0 0 168.327

Totaal kapitaal 168.327 0 0 168.327

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Strategische projecten 2.669.073 0 -971.000 1.698.073

Vastgoedfonds 433.000 0 0 433.000

Vervanging inventarissen 1.159.980 209.000 0 1.368.980

Ontwikkeling huisvesting 1.400.000 0 0 1.400.000

Reserve aanvaardbare kosten:

Resultaatbestemming 16.185.405 1.570.526 971.000 18.726.931

Totaal bestemmingsfondsen 21.847.458 1.779.526 0 23.626.984

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:

Niet Collectief gefinancierd vrij vermogen 883.189 0 0 883.189

Totaal algemene en overige reserves 883.189 0 0 883.189

Toelichting:
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Vervanging inventarissen: Het verschil tussen jaarlijkse ontvangsten voor inventarissen en werkelijke uitgaven worden middels 

deze reserve inzichtelijk gehouden. Hiermee kunnen toekomstige investeringen bekostigd worden wanneer ontvangsten niet 

toereikend zijn. 

Reserves en fondsen: Als gevolg van wijziging in de regelgeving is de reserve aanvaardbare kosten (RAK) in 2015 opgenomen 

onder de bestemmingsfondsen.

Strategische projecten: Om de organisatie voor te bereiden op ontwikkelingen die vanuit de clientvraag en vanuit 

overheidsmaatregelen ontstaan, worden komende jaren een groot aantal strategische projecten uitgevoerd. Hiervoor zijn in het 

verleden middelen in bestemmingsreserve strategische projecten gereserveerd die aankomende jaren aangewend zullen worden. 

In verband met afronden ICT-projecten heeft in 2015 onttrekking plaatsgevonden van € 971K aan de reserve strategische 

projecten.

Vastgoedfonds: Dit fonds is gevormd door verkoop van "de Goede Reede" met als doel opnieuw gebruikt te worden voor 

vastgoed.

Ontwikkeling huisvesting: Deze reserve heeft als doel toekomstige nieuwbouw te kunnen bekostigen. 



Stichting Atlant Zorggroep

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

€ € € € €

Langdurig zieken 63.219 129.177 0 63.219 129.177

Jubilea 606.200 0 52.220 17.777 536.204

Reorganisatie 831.392 466.016 298.237 0 999.172

Totaal voorzieningen 1.500.811 595.193 350.456 80.995 1.664.552

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

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 828.395

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 457.157

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 379.000

Toelichting per categorie voorziening:

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

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

€ €

Schulden aan banken 18.781.176 19.436.917

Financial lease 9.778.657 10.354.446

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 28.559.833 29.791.363

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 31.048.367 37.854.532

Af: Financial lease aflossing 284.435 277.959

Af: aflossingen 972.569 6.528.207

Stand per 31 december  29.791.363 31.048.367

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.231.529 1.257.004

Stand langlopende schulden per 31 december 28.559.833 29.791.363

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden (incl. Financial Lease) als langlopend moeten worden 

beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.231.529 1.257.004

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.559.833 29.791.363

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 23.660.531 24.901.164

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Toelichting:

Voorziening Langdurig zieken: Onder de voorziening Langdurig zieken zijn de verplichtingen opgenomen voor loonkosten van 

zieke werknemers in het 2e ziektejaar. Op basis van de gegevens ultimo 2015 is de totale voorziening verhoogd met € 66.000. 

Voorziening jubilea: Onder de voorziening Jubilea zijn de verplichtingen opgenomen uit hoofde van toekomstige 

jubileumuitkeringen zoals vastgelegd in de CAO, inclusief de uitkering bij pensioen. In 2015 is € 52.000 onttrokken en € 18.000 

vrijgevallen. 
Voorziening reorganisatie: Voor de geplande reorganisatie in 2015/2016 is in boekjaar 2014 een voorziening getroffen van € 

818.000. De reorganisatie is met ingang van 1 mei 2015 geeffectueerd, in totaal is er voor € 298.000 aan de voorziening onttrokken 

in 2015. Anticiperend op de komende nieuwbouw ontwikkelingen en daarmee gepaarde krimp in formatie heeft er een dotatie van € 

466.000 plaatsgevonden op de huidige reorganisatie voorziening. 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.8.overzicht Leningen.

De aflossingsverplichtingen zijn ook in deze bijlage verantwoord.



Stichting Atlant Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 891.917 1.422.206

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.231.529 1.257.004

Belastingen en sociale premies 1.396.342 1.355.193

Schulden terzake pensioenen 790.299 1.169.375

Nog te betalen salarissen 317.960 280.396

Vakantiegeld 1.107.711 1.075.240

Vakantiedagen 2.143.268 1.835.787

Overige schulden:

Overige schulden 1.034.273,77 818.552

Aflossing leningen en rente 1.122.775 1.146.787

Nog te betalen kosten:

Afschrijvingsvergoeding huurlocaties 882.616 882.616

Overige overlopende passiva 32.604 104.291

Totaal overige kortlopende schulden 10.951.295 11.347.448

Toelichting:
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Conform afspraken in 2014 is onder de post "afschrijvingsvergoedingen huurlocaties" een post opgenomen voor de in de

huurcontracten opgenomen annuitaire afschrijvingen. Dit bedrag is goedgekeurd door de NZA en zal door Atlant worden verrekend

met de verhuurders.

Het saldo crediteuren is afgenomen met  € 530.000, dit is het gevolg van reguliere afname.



Stichting Atlant Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Uit hoofde van borgstellingen:

ING Bank, pandrecht t.b.v. kredietfaciliteit ad. € 2 mln op rekening-courant.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
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De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 

gefinancierd vanuit de ZVW. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor GRZ 

(Geriatrische RevalidatieZorg) 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 Atlant Zorggroep 

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 

geriatrische revalidatiezorg.

Prolease, leaseovereenkomst 1 auto, looptijd 4 jaar, leasebedrag € 9.139 per jaar incl. BTW.

Uit hoofde van autoleaseovereenkomsten:

Athlon Car Lease, leaseovereenkomst 1 auto, looptijd 5 jaar, leasebedrag € 16.710 per jaar incl. BTW.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Onder-

Grond Terrein Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties handen Subtotaal

voorzieningen gebouwen bouwing projecten Totaal

€ € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 1.464.778 624.651 36.366.248 7.739.735 6.932.913 14.246.300 1.545.795 68.920.420 80.586.941

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 199.107 17.120.279 7.678.638 2.135.261 7.474.927 0 34.608.212 41.047.816

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 1.464.778 425.544 19.245.969 61.097 4.797.652 6.771.373 1.545.795 34.312.208 39.539.125

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 20.129 3.854.127 0 79.225 242.351 112.737 4.308.569 5.524.132

- afschrijvingen 0 37.011 715.279 51.379 320.377 553.254 0 1.677.300 3.497.490

0 0

- desinvesteringen 0 0

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 1.545.795 1.545.795 1.545.795

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -16.882 3.138.848 -51.379 -241.152 -310.903 -1.433.058 1.085.474 480.847

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 1.464.778 644.780 40.220.375 7.739.735 7.012.138 14.488.651 112.737 71.683.194 84.565.278

- cumulatieve afschrijvingen 0 236.118 17.835.558 7.730.017 2.455.638 8.028.181 0 36.285.512 44.545.306

Boekwaarde per 31 december 2015 1.464.778 408.662 22.384.817 9.718 4.556.500 6.460.470 112.737 35.397.682 40.019.972

Afschrijvingspercentage 0,0% 5 en 50% 2,0% 33,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0%

0 -16.882 3.138.848 -51.379 -241.152
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa

Instand- Inventaris Vervoer- Automatisering Subtotaal

houding middelen

€ € € € €€

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 3.010.551 4.536.637 115.769 3.062.435 10.725.392

- cumulatieve afschrijvingen 1.397.896 2.159.116 93.740 2.119.528 5.770.280

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 1.612.655 2.377.521 22.029 942.907 4.955.112

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 289.644 565.824 1.770 358.325 1.215.563

- afschrijvingen 347.744 481.192 7.747 971.243 1.807.926

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -58.100 84.632 -5.977 -612.918 -592.363

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 3.300.195 5.102.461 117.539 3.420.760 11.940.955

- cumulatieve afschrijvingen 1.745.640 2.640.308 101.487 3.090.771 7.578.206

Boekwaarde per 31 december 2015 1.554.555 2.462.153 16.052 329.989 4.362.749

Afschrijvingspercentage 5 en 10% 10,0% 20,0% 20 en 33%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

Gebouwen Ver- installaties Subtotaal

bouwingen

€ € € €€

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 778.969 10.693 151.467 941.129

- cumulatieve afschrijvingen 602.688 9.205 57.431 669.324

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 176.281 1.488 94.036 271.805

Mutaties in het boekjaar

- afschrijvingen 4.156 535 7.573 12.264

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -4.156 -535 -7.573 -12.264

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 778.969 10.693 151.467 941.129

- cumulatieve afschrijvingen 606.844 9.740 65.004 681.588

Boekwaarde per 31 december 2015 172.125 953 86.463 259.541

Afschrijvingspercentage 2 en 2,5% 5 en 33% 5 en 33%
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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

€ % € € € € € €

Rabobank 1-jan-15 473.747 15 onderhands 3,85% 31.583 0 31.583 0 0 0 Lineair 0 Geen

Rabobank 1-jan-15 11.208.371 40 Hypothecair 5,98% 7.425.546 0 280.209 7.145.337 5.744.290 26 Lineair 280.209 Pos/Neg.Hyp

ING 1-jan-15 680.670 20 onderhands 3,95% 65.334 0 34.034 31.300 0 1 Lineair 31.300 Geen

Rabobank 1-jan-15 453.780 20 onderhands 5,98% 147.478 0 22.689 124.789 11.344 6 Lineair 22.689 Geen

ING 1-jan-15 10.000.000 40 Hypothecair 4,91% 8.000.000 0 250.000 7.750.000 6.500.000 31 Lineair 250.000 Pos/Neg.Hyp

ING 1-jan-15 6.000.000 20 Hypothecair 4,91% 3.600.000 0 300.000 3.300.000 1.800.000 11 Lineair 300.000 Pos/Neg.Hyp

ABN AMRO 1-jan-15 2.048.534 40 Hypothecair 4,95% 1.423.979 0 54.054 1.369.925 1.070.624 18 Annuitair 55.976 Geen

0 1-jan-16 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 20.693.920 0 972.569 19.721.351 15.126.259 940.175
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 514.064 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 49.991.341 54.845.742

Opbrengsten Wmo 1.130.647 49.953

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 249.232 6.380

Overige zorgprestaties (Onderaannemers en Privaat) 408.360 500.136

Totaal 52.293.644 55.402.211

Toelichting:

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Overige Rijkssubsidies 556.185 251.187

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 18.028 18.153

Totaal 574.212 269.340

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

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

Maaltijden 101.587 80.241

Hotelmatige opbrengsten 182.640 141.628

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

Cliëntgebonden opbrengsten 205.127 212.005

Technische diensten 17.261 2.348

Huuropbrengsten 230.632 214.037

Overige 210.411 443.325

Totaal 947.658 1.093.583

Toelichting:
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Wettelijk budget: In 2015 is het jaar van de transitie binnen de zorg, dit zorgt voor een andere verdeling van opbrengsten. In het 

wettelijke budget zijn in totaal gemiddeld 53,4 cliënten minder in zorg geweest, het merendeel van deze afbouw heeft plaatsgevonden 

binnen ZZP 1 t/m 3 (30,9), de overige cliënten (22,5) hadden een zzp 4 of hoger.

Opbrengsten ZVW: In 2015 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de Wijkverpleging. Deze wordt nu vanuit de ZVW 

gefinancierd.

Overige opbrengsten: Er was in 2014 voor in totaal € 82K aan correcties nacalculatie voorgaande jaren geboekt en voor € 191K aan 

correcties rekenstaat inzake Huntington. Daarnaast was er in 2014 voor € 15K meer aan adminstratiekosten Bewindvoering  doorbelast.

Hotelmatige kosten: Er is voor € 15K extra aan opbrengsten 'servicekosten'  en voor € 14K aan abonnementen Scheiden Wonen Zorg 

ontvangen.

Overige Rijkssubsidies: In 2014 was een bedrag van € 143K ontvangen van RVO (Rijksdienst voor Ondernenemend Nederland). Dit 

bedrag was als onbekende ontvangst opgenomen als schuld op de balans. In 2015 zijn zowel de subsidie 2014 als de subsidie 2015 (€ 

184K) als opbrengsten geboekt. Daarnaast is een subsidie Stagefonds van € 228K ontvangen.

WMO: De opbrengsten WMO laten een groei zien van € 1,1 mln. Conform het ingezette beleid is de opbrengst/financiering van de GGZ-

C clienten overgegaan naar de WMO. In 2015 zijn gemiddeld 5,1 clienten in zorg geweest die werden gefinancieerd vanuit de WMO. Er 

is in 2015 € 191K ontvangen aan Gemeentelijke subsidies.

Opbrengsten Justitie: In 2015 zijn gemiddeld drie clienten met een justitiele status in zorg geweest.

Herschikking: In 2015 is er geen overproductie gerealiseerd ten opzichte van de herschikking.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 26.587.460 27.002.226

Sociale lasten 4.102.742 4.130.094

Pensioenpremies 2.149.193 2.346.411

Andere personeelskosten:

Dotatie reorganisatievoorziening 466.016 817.589

Overige 1.163.617 1.520.023

Subtotaal 34.469.028 35.816.343

Personeel niet in loondienst 1.160.855 1.019.472

Totaal personeelskosten 35.629.883 36.835.815

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

Verpleging en verzorging 674 722

Personeel niet in loondienst 8 8

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 682 730

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 0 3.497.490 5.541.402

Totaal afschrijvingen 3.497.490 5.541.402

Toelichting:

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa -120.000 -120.000

Totaal -120.000 -120.000

Toelichting:
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Huuropbrengst van de keuken wordt gebruikt om de boekwaarde van het gebouw te corrigeren. Deze opbrengst valt niet onder de 

nacalculatie en wordt daarom rechtstreeks t.l.v. het resultaat geboekt. In 2014 was deze waardevermindering rechtstreeks ten laste van 

de balans gebracht.

Overige personeelskosten: Onder overige personeelskosten zijn o.a. wervingskosten, kosten Arbo/Re-integratie en opleidingskosten 

gebracht.          

Deze kosten zijn in 2015 € 356K lager dan in 2014. In 2014 zat voor € 621K aan kosten die t.l.v. de Intensiveringsmiddelen werden 

gebracht. Dit betrof hoofdzakelijk Leerlingen. Dit is in 2015 komen te vervallen.

In 2014 is € 1,3 mln (Sprengenhof € 450K en € Loohof 826K) versneld afgeschreven i.v.m. aflossing lening van de betreffende activa. 

Als gevolg daarvan was de totale afschrijvging LH en SH in 2014 1,9 mln hoger dan in 2015.

Lonen en salarissen:  Salariskosten zijn in 2015 € 337K lager dan in 2014. Deze daling is in lijn met de daling van het aantal 

intramurale clienten. 

Reorganisatievoorziening: Voor de geplande reorganisatie in 2015/2016 is in 2014 een voorziening getroffen van € 818k. De 

reorganisatie is met ingang van 1 mei 2015 in gang gezet. In totaal is er in 2015 voor € 298k aan de voorziening onttrokken. Anticiperend 

op de komende nieuwbouw ontwikkelingen heeft er een dotatie van € 466k plaatsgevonden op de huidige reorganisatie voorziening. 

Personeel niet in loondienst:  Er is in 2015 voor € 142K meer aan Personeel niet in loondienst uitgegeven. In fte's is dit nagenoeg 

gelijk gebleven, echter de gemiddelde loonsom per ingezette uitzendkracht is met ruim 11% gestegen.

Sociale lasten en pensioenen: Als gevolg van de daling van salariskosten zijn ook kosten sociale lasten en pensioenen gedaald. 

Daarnaast is het percentage met 0,2% gedaald (o.a. premie OP en Soc. Verz. ZVW) voor in totaal € 60K.
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17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.962.680 4.105.841

Algemene kosten 3.603.681 4.458.591

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.002.264 1.007.665

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 681.292 735.981

- Energiekosten gas 343.325 345.554

- Energiekosten stroom 333.676 371.698

- Energie transport en overig 464.213 498.646

Subtotaal 1.822.506 1.951.879

Huur en leasing 1.060.542 1.060.474

Dotaties en vrijval voorzieningen 64.045 31.931

Totaal overige bedrijfskosten 11.515.719 12.616.382

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rentebaten 94.153 139.672

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0

Subtotaal financiële baten 94.153 139.672

Rentelasten -1.089.328 -1.221.498

Rentelasten Financial Lease -517.722 -531.620

Subtotaal financiële lasten -1.607.050 -1.753.118

Totaal financiële baten en lasten -1.512.897 -1.613.446

Toelichting:
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Rentelasten: In 2014 is voor € 6,5 mln aan leningen afgelost. Dit heeft geleid tot een daling van de rentelasten in 2015. 

Rentebaten: De rente opbrengsten zijn gedaald als gevolg van de lagere rentetarieven, ondanks het hogere saldo op de 

bankrekeningen.

Onderhoud: De onderhoudskosten zijn gedaald als gevolg van een daling van de kosten van de 'Eigen onderhoudsdienst' in 2015 met 

€ 39K.

Dotaties en vrijval voorzieningen: De toename voorzieningen is het gevolg van een toename van de voorziening langdurig zieken.

Algemene kosten: De algemene kosten betreffen o.a. de kosten administratie en management, de zakelijke lasten, kosten 

kabeltelevisie, omroepbijdragen en projecten. Deze kosten zijn € 855K lager dan in 2014. Dit is het gevolg van € 961K lagere 

projectkosten.

Voeding en hotelmatige kosten: De daling van voedingskosten is in lijn met de daling van het aantal intramurale clienten.
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19. Buitengewone baten en lasten

Toelichting:
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Buitengewone baten en lasten: In 2015 hebben geen baten en lasten van materieel en wezenlijk belang plaatsgevonden.



20. 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 M.M.J.M. Houtappels N. Vogel M.H.J. Hoek C.L. van Malsen

Bestuurder Bestuurder Voorz. RvT Lid RvT

2 10-7-2015 1-8-2006 1-9-2009 1-12-2006

3 31-12-2015 31-5-2015 31-12-2015 31-12-2015

4 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

5

63.887 61.154 10.500 7.000

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 Totaal beloning (5 en 6) 63.887 61.154 10.500 7.000

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 1.883 0,00% 0,00% 0,00%

9

5.062 4.444 0,00% 0,00%

10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 70.832 65.598 10.500 7.000

11 Beloning 2014 0 163.416 8.750 8.750

12 E E E E

0,00%

1 F.Y. Runia H.J. Barten R.G.C. Schoolderman

Lid RvT Lid RvT Lid RvT 0,00%

2 1-1-2015 1-1-2015 1-5-2006 0,00%

3 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015 0,00%

4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 8.750 8.750 8.750 0,00%

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 Totaal beloning (5 en 6) 8.750 8.750 8.750 0,00%

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 8.750 8.750 8.750

11 Beloning 2014 0 0 8.750 0,00%

12 E E E

0,00%

0,00%

Toelichting:

van 15% van de maximum inschaling, zijnde € 178.000. Voor de voorzitter bedraagt dit derhalve € 26.700. Voor leden van de 

Raad van Toezicht bedraagt de honorering 10%, per lid is dit € 17.800. De genoemde honoreringsbedragen zijn exclusief BTW.
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 - Vervolg -

In het kader van de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen) heeft de Raad van Toezicht besloten de bestuurder in te 

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

Bezoldigingsklasse zorginstelling

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

Deeltijdfactor (percentage)

delen in klasse E op basis van een puntenaantal van 4,5. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft recht op een honorering 

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 €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 

Bezoldigingsklasse zorginstelling
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21. Honoraria accountant 2015 2014

€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 52.350 45.859

Totaal honoraria accountant 52.350 45.859

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

M.M.J.M. Houtappels 20 mei 2016

Bestuurder

M.H.J. Hoek 20 mei 2016 C.M. van de Velde 20 mei 2016

Voorzitter van de Raad van Toezicht Lid van de Raad van Toezicht

F.Y. Runia 20 mei 2016 H.J. Barten 20 mei 2016

Lid van de Raad van Toezicht Lid van de Raad van Toezicht
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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.

In 2015 is voor € 5.700 kosten opgenomen betrekking hebbend op 2014. Daarnaast is er € 10.000 extra opgenomen i.v.m. de controle 

WMO.
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

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

van 20-05-2016.

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

van 20-05-2016.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.4 Nevenvestigingen

Stichting Atlant Zorggroep heeft geen nevenvestigingen.

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 32

Er hebben na 31 december 2015 geen gebeurtenissen plaatsgevonden welke van materieel en wezenlijk belang zijn.



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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