
Jaarverslaggeving 2017

Stichting PCSOH



Stichting PCSOH

INHOUDSOPGAVE Pagina

1 Jaarverslag 1

2 Jaarrekening 2017

2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017 9

2.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2017 10

2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017 11

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 12

2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017 16

2.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 21

2.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 22

2.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2017 23

2.9 Enkelvoudige balans per 31 december 2017 30

2.10 Enkelvoudige resultatenrekening over 2017 31

2.11 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2017 32

2.12 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa 35

2.13 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 (enkelvoudig) 36

2.14 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2017 37

2.15 Vaststelling en goedkeuring 39

3 Overige gegevens

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 39

3.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 39



 

1 
 

1. Bestuursverslag stichting PCSOH 
 
1.1. Inleiding 
Voor u ligt het bestuursverslag en de geconsolideerde jaarrekening van stichtingen PCSOH 
(zorgverlening en huisvesting) 
 
Het jaar 2017 werd benut om verder een stevige basis te leggen voor de toekomst. Om de organisatie 
klaar te maken voor het verder digitaliseren van haar bedrijfsprocessen, werd begonnen met het 
vervangen van de zorginfrastructuur binnen Horizon. Dit hield concreet in dat in het pand WIFI werd 
aangelegd en de telefonie en alarmering werden vervangen. Deze ingrijpende operatie verliep helaas 
niet zonder slag of stoot, zodat de uitrol van dit proces in de locatie Westerkim werd getemporiseerd. 
Een tweede, belangrijke operatie was de verbouwing van de begane grond van Horizon. De centrale 
toegang, de receptie, de kapsalon, het restaurant en de gangen werden ingrijpend gemoderniseerd en 
de onderliggende technische systemen vervangen. Het gebouw heeft nu een uitnodigende, moderne 
uitstraling waarin veel ruimte is ingeruimd voor mooie, nostalgische foto’s uit de directe omgeving.  
Een laatste, ingrijpende renovatie was de vervanging van de verwarmingsketel van Horizon.  
 
Zowel de vervanging van de zorginfrastructuur, als een verbouwing van de begane grond van 
Westerkim zal in 2018 volgen. 
Voor Westerkim was het zeer noodzakelijk dat er met de woningbouwcoöperatie Ymere tot andere 
afspraken over het huurcontract kon worden gekomen. Het lopende huurcontract hield geen rekening 
met de afbouw van de NHC en werd daardoor in toenemende mate verliesgevend. In een constructief 
overleg zijn we in 2017 tot een nieuwe overeenkomst gekomen. Behalve andere afspraken over de 
huur, werd ook vastgelegd dat PCSOH de mogelijkheid van nieuwbouw op de locatie Westerkim zal 
gaan onderzoeken, met name voor haar intramurale voorziening. Hiermee werd een belangrijke 
mijlpaal behaald voor de verdere ontwikkeling van deze locatie. 
 
Landelijk was er veel aandacht voor het thema “kwaliteit” in de verpleeghuizen. Als gevolg hiervan 
werd een nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. PCSOH sloot hier op aan door het 
instellen van een stuurgroep kwaliteit. De organisatie ging actief deel uitmaken van een “lerend 
netwerk” met de collega instellingen “zorgcentrum Aelsmeer”; “Zorgcentra Meerlanden” en “de 
Reinalda groep”. In dit lerend netwerk zijn contacten ontwikkeld tussen bestuurders, 
kwaliteitsmedewerkers en opleidingsfunctionarissen. Met Zorgcentrum Aelsmeer werd het initiatief 
genomen om te starten met het afnemen van wederzijdse kwaliteitsaudits in de beide organisaties. 
Ook de projecten vanuit “waardigheid en trots” werden in 2017 volop doorgezet. In dit jaar was er 
bijzondere aandacht voor de relatie en gesprekken tussen medewerkers en mantelzorgers. Bijzonder 
is dat door medewerkers een gespreksleidraad werd ontwikkeld, als ondersteuning in deze 
gesprekken met bewoners en mantelzorgers. 
 
Het vertrek van de manager zorg en welzijn (december 2017), betekende dat er een nieuwe stap kon 
worden gezet in het terugdringen van het aantal managementlagen binnen de organisatie. De functie 
werd niet opnieuw ingevuld en voortaan maken coördinatoren, samen met bestuurder en manager 
bedrijfsvoering, deel uit van het MT. 
 
Een ontwikkeling die de komende jaren aandacht zal vragen, is de toename in zorgzwaarte. Dit geldt 
zowel voor cliënten in de thuissituatie, als voor bewoners van onze intramurale voorzieningen. 
Belangrijkste oorzaken zijn de toenemende vergrijzing, in combinatie met de (landelijke) tendens 
waarin ouderen steeds langer thuis blijven wonen. De problematiek in de thuissituatie wordt daarmee 
complexer en bij opname in een intramurale voorziening is de nieuwe bewoner al veel verder in zijn of 
haar ziekteproces.  
 
De laatst beschreven tendensen maken duidelijk dat we de komende jaren voor flinke uitdagingen 
zullen komen te staan. Tegelijkertijd constateer ik dat PCSOH 2017 heeft benut om hiervoor een 
stevige basis te leggen. Dat, gecombineerd met de grote inzet en betrokkenheid van alle 
medewerkers en vrijwilligers, maakt dat ik deze toekomstige uitdagingen met vertrouwen tegemoet 
zie.  
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1.2.  Profiel van de organisatie 
Stichting PCSOH biedt diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen vanuit een 
protestants christelijke levenshouding. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: naastenliefde, 
geborgenheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. 
 

Naam rechtspersoon Stichting PCSOH Zorgverlening Stichting PCSOH Huisvesting 

Adres Kruislaan 54 Kruislaan 54 

Postcode en plaats 2131 WE  Hoofddorp 2131 WE  Hoofddorp 

KvK nummer 41222303 34184589 

Rechtsvorm Stichting Stichting 

Aangesloten locaties  Zorgcentrum Horizon, Hoofddorp 

 Zorgcentrum Westerkim, Nieuw-
Vennep 

120 seniorenappartementen 

Type zorg aan cliëntgroepen  Somatische aandoening / beperking 

 Psychogeriatrische aandoening / 
beperking 

 Hulp bij huishouden 

 Thuiszorg 

 Dagbesteding 

 Ontmoeting 

 Welzijn 

Huisvesting 

Werkgebied Haarlemmermeer Hoofddorp 

 
1.3. Kernprestaties 
Onderstaand overzicht laat de productie zien in dagen / dagdelen / uren voor de diverse 
financieringsstromen 
 

Totaaloverzicht productie 2017 WLZ ZVW WMO 

ZZP 3VV 176     

ZZP 4VV 2.350     

ZZP 5VV 20.985     

ZZP 6VV 8.183     

ZZP 7VV 399     

mutatiedagen 469     

totaal dagen productie 32.907     

gemiddeld aantal cliënten 90     

VPT 4 699     

VPT 5 34     

Eerstelijns verblijf (dagen)   552   

Dagbesteding (dagdelen) 1.534   2.708 

Begeleiding individueel (uren) 396   78 

Schoonmaak (uren) 1269     

Wijkgerichte zorg (uren) 5.459 11.523   

 
 
1.4. Maatschappelijk ondernemen 
In de regio manifesteert PCSOH zich op verschillende manieren. Zo is de bestuurder deel uit gaan 
maken van de stuurgroep “Meer voor Elkaar”, een overleg waarin gemeente, zorg en welzijn elkaar 
ontmoeten in het kader van de herinrichting van het sociaal domein. In dit kader zijn werkgroepen 
gestart die zich verdiepen in de mogelijkheden voor alarmering in de wijk; bestrijden van eenzaamheid 
en een betere benutting van de zgn. respijtzorg. De bestuurder is ook actief geweest in de organisatie 
van een succesvol symposium over “ketenzorg dementie in de Haarlemmermeer”. Als gevolg hiervan 
maakt hij inmiddels ook deel uit van de stuurgroep “ketenzorg dementie” voor de regio’s Amstelland 
en Meerlanden. Samen met Cordaan en Maatvast werd door PCSOH het initiatief genomen voor de 
ontwikkeling van nog twee ontmoetingsgroepen voor mantelzorgers en thuiswonende mensen met 
dementie. Tenslotte is PCSOH deel uit gaan maken van een samenwerking met huisartsen, VVT-
instellingen uit de Haarlemmermeer en het Spaarne Ziekenhuis om de toegang tot ELV-plaatsen goed 
georganiseerd te krijgen. 
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Eind 2017 is PCSOH, in samenwerking met Cordaan en Maatvast, twee nieuwe ontmoetingsgroepen 
begonnen in de wijkcentra “de Boerderij” en “de nieuwe Silo” in Hoofddorp. Een ontmoetingsgroep is 
een laagdrempelige voorziening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mensen met 
dementie wordt in de directe omgeving van hun eigen wijk een dagstructuur geboden. 
 
1.5. Toezicht, bestuur, medezeggenschap 
 
Toezicht 
De Raad van Toezicht is in dit verslagjaar 5 keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering. 
Ook werd er een studiedag georganiseerd waarbij de bestuurder het laatste deel ook aanwezig was. 
 
In de reguliere vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
 

1) Er is een herzien meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgesteld voor locatie Horizon. Op 
verzoek van de Raad is hier nadrukkelijk ook een meerjaren liquiditeitsprognose bij betrokken. 
De komende jaren staat de stichting voor een aantal ingrijpende investeringen (vervanging 
zorginfrastructuur, implementatie ECD, nieuwbouw op locatie Westerkim) naast een aantal 
noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. De Raad acht het dan ook noodzakelijk om goed 
vinger aan de pols te houden voor wat betreft de financiële gezondheid van de organisatie. 

2) Huurprobleem met Ymere voor locatie Westerkim. De afgelopen jaren bleek dat de bestaande 
huurovereenkomst voor locatie Westerkim met Ymere dermate ongunstig was, dat deze op de 
langere termijn onhoudbaar zou zijn. Met instemming van de Raad is in 2017 een nieuwe 
huurovereenkomst opgesteld waarin de huurprijs flink naar beneden is bijgesteld. Het nieuwe 
contract kent een looptijd van 5 jaar. Onderdeel van de nieuwe overeenkomst met Ymere is 
de afspraak om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor nieuwbouw voor de 
intramurale plaatsen van Westerkim, op het terrein van de locatie. Dit onderzoek zal in 2018 
worden geïnitieerd, 

3) De Raad heeft ingestemd met de instelling van een bewonerscommissie voor locatie Horizon. 
In deze commissie komen met name alle onderwerpen die te maken hebben met huur en 
beheer van de appartementen aan de orde, 

4) De Raad volgde de ontwikkelingen rond de implementatie van de nieuwe zorginfrastructuur op 
locatie Horizon nauwgezet. Ook de verbouwing van de begane grond van deze locatie werd 
gevolgd, 

5) De Raad vindt het belangrijk dat PCSOH deel uitmaakt van de regionale keten van zorg- en 
welzijnsorganisaties. Ze volgde in 2017 dan ook met name de (succesvolle) (her)start van de 
zorgketen dementie, waar PCSOH een trekker in is geweest, 

6) Inhoudelijk vonden gesprekken met de bestuurder plaats over de ontwikkeling van de (zorg- 
en welzijns)visie “Hier ben ik thuis….”. Hiertoe werd ook onder andere de manager zorg en 
welzijn in haar vergadering uitgenodigd om met haar te spreken over de ontwikkelingen. 

 
Intern heeft de Raad zich herbezonnen op haar rol, mede in het kader van de nu geldende 
Governance code. Hiertoe is door de Raad een studiedag georganiseerd, begeleid door een extern 
deskundige. Als gevolg hiervan is door de Raad besloten om in 2018 haar overlegstructuur zo te 
wijzigen dat, naast de reguliere agenda, ook een specifiek thema wordt besproken. Voor de 
bespreking van deze thema’s zullen bij dit thema betrokken medewerkers worden uitgenodigd. Zo zal 
in de eerste vergadering in 2018 het thema “identiteit” aan de orde komen. Hierbij is de 
identiteitscommissie van de stichting uitgenodigd. In samenspraak met de bestuurder is er ook een 
audit commissie samengesteld, bestaande uit de heer G. Rip en M. Kooper, leden van de RvT. 
 
Door diverse leden van de Raad zijn de volgende workshops/ symposia bezocht 
(deskundigheidsbevordering): 

- Workshop Governance 
- HRM College Vernieuwd Toezicht NVTZ 
- Studiedag NVTZ voor (vice)voorzitters 
- Rijnlands organiseren & Toezicht, Jaap van der Mei 
- Algemene Ledenvergadering van de NVTZ 
- Bijwonen van het jaarcongres “de mens en toezichthouden” 
- Workshop identiteit (Reliëf) 
- Cursus privacywetgeving (OSR) 
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Tenslotte is een vertegenwoordiging van de Raad begonnen met een intervisie met toezichthouders 
uit andere (Christelijke) organisaties, onder begeleiding van Reliëf (koepelorganisatie voor Christelijke 
zorgaanbieders). 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 
 

Naam Functie binnen RvT Hoofdfunctie / nevenfunctie(s) 

A.M. van Es Voorzitter (tot 1 januari 2018) / Lid Huisarts/praktijkhouder (bezoldigd) 
Huisartsopleider Huisartsopleiding VUMC 

M.N. Kooper Lid / Voorzitter (vanaf 1 januari 2018) Directeur BITS bij Arkin (bezoldigd) 

O. Samwel-van Hassel Vice voorzitter RvT Versa Welzijn (bezoldigd) Landelijke 
Ledenraad Rode Kruis (onbezoldigd) 
Lid cliëntenraad VUMC 

A.E.R. de Leeuw Lid Directeur De Wilde Infra- & 
cultuurtechniek B.V (bezoldigd) 
Lid Provinciebestuur Noord-Holland van 
Cumela Nederland 

H. v. Buren-Drenth Lid Jurist bij Haute Equipe (bezoldigd) 

G. Rip Lid  Concerncontroller bij OVO Zaanstad 
(voortgezet onderwijs) (bezoldigd) 
Zelfstandig professional: controller voor 
onderwijsinstellingen (bezoldigd) 

 
Bestuur 
De dagelijkse leiding berust bij de bestuurder. Deze is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan 
de Raad van Toezicht. Het afleggen van verantwoording door de bestuurder geschiedt niet via 
informele contacten, maar in het overleg met de Raad van Toezicht en de bestuurder. Wel worden de 
vergaderingen van de Raad door de voorzitter en vice-voorzitter en de bestuurder gezamenlijk 
voorbereid.  
 
Twee leden van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. 
De verhouding tussen de Raad van Toezicht en bestuurder is vastgelegd in een reglement. 
 
De bestuurder maakt deel uit van een “lerend netwerk”, waaraan ook deelnemen collegae van 
zorgcentrum Aelsmeer (Aalsmeer); zorgcentra Meerlanden (Badhoevedorp) en zorggroep Reinalde 
(Haarlem). 
 
De bestuurder maakt deel uit van een intervisiegroep, georganiseerd vanuit Reliëf (koepelorganisatie 
voor Christelijke zorginstellingen). 
 

Naam Functie Nevenfunctie(s) 

E. Zwart Bestuurder Secretaris stichting Christelijke 
Hulpverlening Swanenburghs hofje 
te Gouda (onbezoldigd) 

 
Medezeggenschap 
Ondernemingsraad 
PCSOH kent een actieve ondernemingsraad. De ondernemingsraad is dit verslagjaar 8 keer in overleg 
met de bestuurder geweest. Belangrijke onderwerpen waren: 
 

1) Uitvoering plan van aanpak structuurnota/ sociaal convenant. In 2016 is vastgesteld dat 
binnen de stichting verschillende functiebenamingen worden gehanteerd voor dezelfde functie 
(dan wel functies die niet meer bestaan) en ook tegen verschillende inschalingen. Door de 
structuurnota, waarbij met de OR een sociaal convenant is afgesproken, wordt één 
functiegebouw ingericht met vastgestelde, gelijke functiewaarderingen. De uitvoering van dit 
plan lag in 2017, 

2) Kanteling planning. Landelijk werd afgesproken dat zorginstellingen overgaan op een 
roostersystematiek, waarbij medewerkers meer grip krijgen op hun rooster. Dit proces is 
binnen PCSOH vormgegeven door een werkgroep, onder leiding van de medewerker HRM. 
De ondernemingsraad is intensief bij dit traject betrokken geweest, 
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3) RI&E. Vastgesteld is dat, nadat binnen de stichting nieuwe werkvormen zijn geïntroduceerd 
(KSW en extramurale teams), hier nog geen RI&E is opgesteld. Dit traject is in 2017 van start 
gegaan en zal in 2018 worden afgerond, 

4) De ondernemingsraad heeft zich sterk gemaakt voor een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, zoals deze eind 2017 werd gepubliceerd door Actiz. 
Door haar inspanning heeft 43% van de medewerkers aan dit onderzoek deelgenomen, 

5) Problemen met de Arbo-dienst. De OR bleef zich kritisch opstellen na de wisseling van Arbo-
dienst. Signalen over steeds wisselende Arbo-artsen werden opgepakt en resulteerden er in 
ieder geval in dat er een vaste Arbo-arts werd toegewezen aan PCSOH. 

 
Cliëntenraad 
PCSOH kent een actieve cliëntenraad. Na 6 jaar heeft de voorzitter van de cliëntenraad per 31 
december afscheid genomen. Per 1 januari 2018 is er een nieuwe voorzitter voor de cliëntenraad.  
 
De cliëntenraad vergaderde in 2017 7 keer, waarvan 2 keer in aanwezigheid van de bestuurder. Bij de 
overige vergaderingen was dit jaar de manager zorg en welzijn nog aanwezig. Dit gaat in 2018 
veranderen. 
 
De cliëntenraad heeft, op eigen verzoek, één keer een evaluatiebijeenkomst over haar eigen 
functioneren gehouden. Deze bijeenkomst werd alleen bijgewoond door leden van de Raad en onder 
leiding van de medeweker HRM (op verzoek vd Raad). Belangrijke opmerkingen uit deze bespreking 
zijn: 

- Er wordt een dagelijks bestuur ingesteld, zodat de bestuurder ook snel in overleg kan treden 
met de Raad, 

- De cliëntenraad is intern nog niet tevreden over haar contacten met bewoners, ze wil er aan 
werken dat de betrokkenheid van de bewoners bij de cliëntenraad verbetert, 

- De rol van de secretaresse van de cliëntenraad wordt uitgebreid naar die van “ondersteuner 
van de cliëntenraad”. Zij heeft hiertoe in 2017 een opleiding gevolgd. 

 
Onderwerpen waar de cliëntenraad zich (onder meer) mee heeft bezig gehouden: 

1) Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 
2) Voortgang projecten vanuit “waardigheid en trots”, 
3) MIC-meldingen, 
4) Rapportages vanuit hercertificering HKZ, 
5) Verbouwingen (en voorbereidingen hiervan) begane grond Horizon en Westerkim, 
6) De cliëntenraad heeft aandacht gevraagd voor het gebrek aan activiteiten in het weekeinde, 
7) Veiligheid bewoners (naar aanleiding van enkele insluipingen in complex Horizon). 

 
De cliëntenraad heeft in 2017 geld ter beschikking van PCSOH gesteld vanuit de opbrengsten van de 
Bazaar Horizon en Westerkim, voor de aanschaf van enkele “brain trainers” ten behoeve van de 
afdelingen kleinschalig wonen. 
 
Bewonerscommissie 
Sinds november 2017 kent PCSOH voor haar huurders in Horizon een bewonerscommissie. De 
bewonerscommissie is opgericht als medezeggenschapsorgaan voor de huurders in het complex 
Horizon. De bewonerscommissie wordt gevormd door 4 bewoners. De voorzitters van de 
bewonerscommissie en cliëntenraad een onderhouden informeel afstemmingsoverleg. Door een 
wijziging in de statuten, heeft de bewonerscommissie ook een formele plaats in de 
medezeggenschapsstructuur gekregen. 
 
1.6. Beleid, inspanningen en prestaties 
 
Personeelsbeleid en kwaliteit van werk 
In 2017 heeft een sterke nadruk gelegen in het terugdringen van het opgelopen ziekteverzuim. 
Coördinatoren kregen hier een nadrukkelijke rol, in samenwerking met de HR-functionaris en de Arbo-
arts. Deze inspanningen resulteerden erin dat het verzuim van 7,3% in 2017 kon worden 
teruggebracht naar 5,7%.  
 
In het najaar van 2017 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 
landelijk door Actiz uitgezet. Door 43% van de medewerkers is de enquête ingevuld. Uit het onderzoek 
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blijkt dat medewerkers van PCSOH gemiddeld meer tevreden zijn dan medewerkers in andere VVT 
instellingen. Positief scoorden het werk zelf, de cliënten, sfeer in de organisatie. Het plezier in het werk 
werd gemiddeld beoordeeld met een 8,3 (branche: 7,8). Aandachtspunten zijn de werkdruk en 
communicatie.  
 
2017 was ook het jaar waarin de arbeidsmarkt voelbaar krapper werd. Dit is een landelijke tendens die 
zich met name in de randstad al flink doet gelden. Ook voor PCSOH werd merkbaar dat openvallende 
vacatures moeizamer bleken in te vullen. Naar verwachting zal dit tekort de komende jaren nog 
toenemen. Reden voor PCSOH om zich aan te sluiten bij het regionaal initiatief van zorgaanbieders 
om gezamenlijk vanuit een plan van aanpak aan de slag te gaan. Belangrijk speerpunt hierin is het 
creëren van extra opleidingsplaatsen. PCSOH sluit hier op aan in haar opleidingsbeleid. Zo zijn we in 
2017 van start gegaan met een eigen opleiding MMZ (medewerker maatschappelijke zorg) waarin 
medewerkers vanuit niveau twee worden opgeleid naar niveau drie. Ook zal het aantal 
leerlingenplaatsen worden verruimd. 
 
1.7. Financieel beleid 
De management informatie is in de loop van 2017 verder ontwikkeld, zodat coördinatoren voor hun 
eigen discipline meer inzicht krijgen in exploitatie, productie, ziekteverzuim e.d.  
 
In 2017 is een meerjaren liquiditeitsprognose opgesteld, welke gebruikt wordt als onderlegger bij 
investeringsvraagstukken. 
 
Met ingang van 1 juni 2017 is een nieuwe allonge ondertekend, waarin een nieuw huurbedrag voor 
Westerkim is vastgelegd. Met deze allonge vervallen alle oude (huur)afspraken. 
 
Positie op balansdatum 
Het resultaat over 2017 bedraagt (geconsolideerd): € 213.732. De specificatie is als volgt: 
 

 2017  2016 

Opbrengsten zorgprestaties          9.047            9.041  

Subsidies              82                88  

Overige bedrijfsopbrensten          2.393            2.356  

Totaal opbrengsten        11.522          11.485  

    

Personeelskosten          7.191            7.184  

Afschrijvingen            834              790  

Overige bedrijfskosten          3.136            3.057  

Rentelasten            147              265  

Totaal kosten        11.308          11.296  

    

Resultaat            214              189  

 
 
De exploitatie laat een redelijk stabiel verloop zien. Met name de rentelasten zijn fors lager, vanwege 
een renteherziening op 30 november 2016.  
De afschrijvingslasten zijn € 44.000 hoger, dit komt door de forse investeringen die we in 2017 hebben 
gehad (verbouwing begane grond Horizon, vervanging CV-ketel Horizon). Ook de overige 
bedrijfskosten zijn toegenomen met € 79.000.  
 
Begroot resultaat was € 287.873. De financiële positie van PCSOH is goed, dit blijkt uit de volgende 
kengetallen: 
 
     2017     2016 
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 36,4% 33,0% 
Liquiditeit (vlottende activa / vlottende passiva) 123,0% 122,0% 
Rentabiliteit (resultaat / eigen vermogen) 5,1% 4,7% 
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Toekomstverwachtingen 
In 2018 zullen we ons oriënteren op nieuwe ontwikkelingen in Nieuw-Vennep. Hiertoe zal eerst een 
haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd, in samenwerking met een extern vastgoed advies 
bureau. De verwachting is dat we rond de zomer van 2018 een ‘go / no-go’ advies kunnen hebben. 
 
Begin 2018 is de recreatiezaal van Westerkim gerenoveerd, zodat deze meer ingezet kan worden 
voor de wijkfunctie. Dit hopen we in 2018 verder uit te breiden. Ook in Horizon willen we gastvrijheid 
en de wijkfunctie verder vormgeven.  
 
Het jaar 2018 zal in het teken staan van de implementatie van het Elektronisch Cliënten Dossier 
(ECD). Hiervoor is een externe projectleider aangetrokken. Implementatie van het ECD is een 
intensief traject, maar we verwachten dat dit onze zorgmedewerkers ook zal helpen in het methodisch 
werken en ontlasten van administratieve lasten. 
Ook andere processen willen we verder gaan digitaliseren. 
 
In 2018 willen we het aantal plaatsen Volledig Pakket Thuis (VPT) gaan uitbreiden. Deze 
leveringsvorm is heel geschikt voor onze (voormalige zorg) appartementen ‘scheiden wonen & zorg’. 
 
Het voorjaar van 2018 staat in het teken van de aanbesteding WMO. We hebben ingeschreven de 
volgende percelen: ‘hulp bij huishouden’, ‘individuele begeleiding’, ‘dagbesteding en/of ontmoeting’ en 
‘kortdurend verblijf’. 
 
In de regio is de krapte op de arbeidsmarkt geruime tijd voelbaar. Tot voor kort had PCSOH hier nog 
niet veel last van, maar de arbeidsmarktproblematiek begint nu ook bij ons te spelen. We zijn 
aangesloten bij het regionale actieplan aanpak arbeidstekorten, en zullen de komende tijd actief 
personeel gaan werven. 
 
1.8. Risico’s 
De voornaamste risico’s, kansen, uitdagingen en onzekerheden zijn voor Stichting PCSOH onder te 
verdelen in de volgende categorieën:  
 
Strategie: 
De strategie van PCSOH is gericht op het bieden van wonen, zorg en welzijn aan een brede 
doelgroep cliënten, binnen diverse financieringsvormen (ZVW, WMO, WLZ, particulier). In onze 
strategie willen we de huisvesting kritisch tegen het licht houden. Daarom is voor complex Horizon een 
meerjaren onderhoudsplan opgesteld, zodat de juiste keuzes en prioriteiten gesteld kunnen worden 
m.b.t. (vervangings)onderhoud. 
 
Tevens gaan we voor de situatie in Nieuw-Vennep een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren m.b.t. 
vervangende nieuwbouw voor Westerkim. Uitgangspunt hierbij is de huidige capaciteit van 36 
intramurale plaatsen. Het risico zou kunnen zijn dat deze capaciteit lager moet worden, waardoor 
financiële haalbaarheid gevaar loopt. Gelet op de wachtlijsten, en de toenemende vergrijzing en 
zorgzwaarte schatten wij dit risico laag in. Wel is het belangrijk om de diverse stakeholders 
(gemeente, zorgkantoor) hier in een vroeg stadium bij te betrekken. 
 
Operationeel: 
Binnen Stichting PCSOH is het beleidsdocument “Hier ben ik thuis” opgesteld. Dit document beschrijft 
een andere vorm van organisatie aansturing: niet meer ‘top-down’, maar vanuit vertrouwen de 
verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen. Dit vraagt een cultuuromslag, welke in 2017 is 
ingezet, maar wat de komende jaren nog verder doorgevoerd moet worden. 
 
Stichting PCSOH heeft als kleine organisatie een lage overhead. Dit heeft tot gevolg dat veel taken bij 
weinig medewerkers liggen. Het risico bestaat dat de medewerkers overbelast raken, waardoor 
onvoldoende ingespeeld kan worden op alle ontwikkelingen. 
 
Financieel / wet- en regelgeving 
Vanuit de bedrijfsvoering is flexibiliteit van inzet van personeel vereist om fluctuaties in de te leveren 
zorg te kunnen opvangen. We hebben te maken met de Wet werk en zekerheid die het aantal tijdelijke 
dienstverbanden beperkt tot twee jaar. We moeten er rekening mee houden dat de nul-uren 
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contracten door sociale partners ter discussie worden gesteld. Wij zullen zo goed mogelijk op deze 
wijzigingen anticiperen. 
 
Vanaf 2018 is de normatieve huisvestingscomponent (NHC) volledig ingevoerd. Vanaf 2019 wordt het 
tarief van de NHC onderhandelbaar. Er bestaat dus een risico dat de tarieven de werkelijke kosten 
m.b.t. vaste activa (afschrijving, huur, rente) niet volledig zullen dekken. Hier zullen we in de 
tariefbesprekingen op voorbereid moeten zijn. 
 
Binnen de WLZ is voor de periode 2018 – 2020 een driejarige overeenkomst gesloten, waarbij de 
tariefpercentages op 97% (maximum) zijn gesteld. Het risico op lagere tarieven is hiermee 
ondervangen. 
 
 
Nieuw-Vennep / Hoofddorp, mei 2018 
 
 
E. Zwart, 
Bestuurder 
 
 



Stichting PCSOH

2. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 9.343.006 9.505.964

Totaal vaste activa 9.343.006 9.505.964

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 150.165 38.428

Debiteuren en overige vorderingen 3 311.680 380.801

Liquide middelen 4 1.699.244 2.117.422

Totaal vlottende activa 2.161.089 2.536.651

Totaal activa 11.504.095 12.042.615

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 5

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 2.844.662 2.652.729

Algemene en overige reserves 1.343.773 1.321.974

Totaal groepsvermogen 4.188.435 3.974.703

Voorzieningen 6 247.059 308.061

Langlopende schulden (nog voor meer 7 5.312.589 5.681.673

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 8 0 0

Overige kortlopende schulden 9 1.756.012 2.078.178

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.756.012 2.078.178

Totaal passiva 11.504.095 12.042.615
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Stichting PCSOH

2.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10 9.046.901 9.041.108

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 11 81.981 87.720

Overige bedrijfsopbrengsten 12 2.393.420 2.356.235

Som der bedrijfsopbrengsten 11.522.302 11.485.063

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 7.191.169 7.184.052

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 834.618 790.091

Overige bedrijfskosten 15 3.135.756 3.057.085

Som der bedrijfslasten 11.161.543 11.031.228

BEDRIJFSRESULTAAT 360.759 453.835

Financiële baten en lasten 16 -147.027 -264.512

RESULTAAT BOEKJAAR 213.732 189.323

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten Stichting PCSOH Zorgverlening 191.933 190.357

Algemene reserve Stichting PCSOH Huisvesting 21.799 -1.034
213.732 189.323
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Stichting PCSOH

2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 360.759 453.835

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 834.618 761.778

- mutaties voorzieningen 11 -61.002 -68.700

773.616 693.078

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 7 69.121 8.011

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 -111.737 -365.286

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

banken) 13 -322.166 362.059

-364.782 4.784

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 769.593 1.151.697

Ontvangen interest 24 0 1.648

Betaalde interest 24 -147.027 -266.160

-147.027 -264.512

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 622.566 887.185

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -671.660 -646.730

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 28.313

Investeringen immateriële vaste activa 1

Desinvesteringen immateriële vaste activa 1

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3

Vervreemdingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3

Uitgegeven leningen u/g 3

Aflossing leningen u/g 3

Investeringen in overige financiële vaste activa 3

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -671.660 -618.417

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12

Aflossing langlopende schulden 12 -369.084 -369.084

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -369.084 -369.084

Mutatie geldmiddelen -418.178 -100.316

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 2.117.422 2.217.738

Stand geldmiddelen per 31 december 9 1.699.244 2.117.422

Mutatie geldmiddelen -418.178 -100.316
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Stichting PCSOH

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen

Grondslagen WNT

PCSOH omvat de stichting PCSOH Zorgverlening en de stichting PCSOH Huisvesting, die beide zijn opgenomen in 

de consolidatie.

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

de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

uitzondering van het volgende:

Stichting PCSOH is statutair (en feitelijk) gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer, op het adres Kruislaan 54, 

2131 WE Hoofddorp, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41222303.
Zij heeft ten doel vanuit een protestantse levensovertuiging aan ouderen huisvesting, begeleiding, verzorging en 

verpleging te leveren in de ruimste zin van het woord.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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 de 

jaarrekening gehanteerd.

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. 

De geconsolideerde jaarrekening bestat uit Stichting PCSOH Zorgverlening en Stichting PCSOH Huisvesting. De 

waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening zijn overeenkomstig de waarderingsgrondslagen in de 

geconsolideerde jaarrekening. Er is dus sprake van integrale consolidatie.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft.

De Stichting Steunfonds PCSOH (Kruislaan 54, Hoofddorp) is aan te merken als verbonden stichting die niet in de 

consolidatie is betrokken. Deze stichting heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten van Stichting PCSOH. 
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2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

Financiële instrumenten

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen 

geamortiseerde kostprijs. Eventueel wordt een voorziening getroffen voor de vorderingen op grond van de 

verwachte oninbaarheid.

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 

waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. 

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 economische 

levensduur van het vast actief.

In 2017 is door een makelaar een taxatie uitgevoerd voor complex Horizon (Kruislaan, inclusief Dr. Nanningastraat 

en Ter Veenlaan 45-85). Het totale complex is gewaardeerd tegen een marktwaarde van € 10.400.000,- De WOZ-

waarde voor 2017 lag op € 8.766.000 (Horizon) + € 6.765.000 (Dr. Nanningastraat + Ter Veenlaan).

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken 

eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

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

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

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

tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

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

kortlopende schulden.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2-5 %.

• Machines en installaties : 10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20 %. 

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.

Groot onderhoud:

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

voordoen.

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

verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

Bepaling reële waarde

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

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

elkaar onafhankelijk zijn.

13



Voorzieningen (algemeen)

Reorganisatievoorziening

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in 

de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren 

in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar 

en 70 % gedurende het tweede jaar.

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

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

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

het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.

Voor de aanpassing van de managementstructuur in 2013 is een reorganisatievoorziening getroffen. De voorziening 

dient ter dekking van te betalen loonkosten bij boventalligheid. De voorziening is bepaald op een individuele 

inschatting op basis van feitelijke omstandigheden. Voor langer dan een jaar durende verplichting is uitgegaan van 

de netto-contante waarde (discontering 4,4%).

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.                                                                                                                                                                                                                                      

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 ingeschat, 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 balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en 

kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten 

slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). 

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

indexering.

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

verantwoord.

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. De 

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

schulden.

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

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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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Pensioenen

Overheidssubsidies

2.4.4 Grondslagen van segmentering

2.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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. 

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

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

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

bedrijfsproces. In 2017 is de segmentering nog gelijk aan de juridische structuur, namelijk: Stichting PCSO 

Zorgverlening omvat zorg met en zonder verblijf; Stichting PCSOH Huisvesting bevat de verhuur van onroerend 

goed (seniorenwoningen). 

Stichting PCSOH 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 PCSOH. De verplichtingen, 

die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en 

Welzijn. PCSOH 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 2018 bedroeg de 

dekkingsgraad 101,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens 

het herstelplan binnen 11 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. PCSOH 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. PCSOH heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met 

het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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2.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 6.737.820 7.047.354

Machines en installaties 1.748.321 1.619.102

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 856.865 839.508

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 9.343.006 9.505.964

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 9.505.964 9.649.325

Bij: investeringen 671.660 646.730

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 834.618 761.778

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 28.313

Boekwaarde per 31 december 9.343.006 9.505.964

Toelichting:

2 en 8. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging WLZ

t/m 2014 2015 2016 2017 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 38.428 38.428

Financieringsverschil boekjaar 150.165 150.165

Correcties voorgaande jaren 0

Betalingen/ontvangsten -38.428 -38.428

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -38.428 150.165 111.737

Saldo per 31 december 0 0 0 150.165 150.165

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 150.165 38.428

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
150.165 38.428

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

mutatieoverzicht onder 2.6.

In 2017 is door een makelaar een taxatie uitgevoerd voor complex Horizon (Kruislaan, inclusief Dr. Nanningastraat en Ter 

Veenlaan 45-85). Het totale complex is gewaardeerd tegen een marktwaarde van € 10.400.000,- De WOZ-waarde voor 

2017 lag op € 8.766.000 (Horizon) + € 6.765.000 (Dr. Nanningastraat + Ter Veenlaan).
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Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 7.685.329 7.532.226

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 7.535.164 7.493.798

Totaal financieringsverschil 150.165 38.428

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 105.383 117.872

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

Overige vorderingen: 188.639 255.626

Vooruitbetaalde bedragen: 17.658 7.303

Totaal debiteuren en overige vorderingen 311.680 380.801

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 1.695.417 2.107.649

Kassen 3.827 9.773

Totaal liquide middelen 1.699.244 2.117.422

PASSIVA

5. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bestemmingsfondsen 2.844.662 2.652.729

Algemene en overige reserves 1.343.773 1.321.974

Totaal groepsvermogen 4.188.435 3.974.703

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 2.652.729 191.933 2.844.662

Totaal bestemmingsfondsen 2.652.729 191.933 0 2.844.662

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Algemene reserves 1.321.974 21.799 1.343.773

Totaal algemene en overige reserves 1.321.974 21.799 0 1.343.773
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Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2017 31-dec-2016

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 213.732 189.323

Herwaardering materiële vaste activa

Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

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

 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 213.732 189.323

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

- groot onderhoud 0

- reorganisatie 37.188 9.862 9.871 37.179

- persoonlijk budget levensfase 0

- jubileumverplichtingen 139.357 4.366 9.368 134.355

- langdurig zieken 131.516 6.472 62.463 75.525

- verlieslatend contract 0

Totaal voorzieningen 308.061 20.700 81.702 0 247.059

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 58.211

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 188.848

hiervan > 5 jaar 114.083

De reserve aanvaardbare kosten kan alleen gewijzigd worden door toevoeging of onttrekking van het verschil tussen de 

exploitatiekosten en de aanvaardbare kosten van de WLZ-zorg van dat jaar of door toevoegingen of onttrekkingen die 

worden gedaan ten behoeve van de exploitatie van ZVW, WMO- en/of Jeugdwetzorg. Conform beleidsregel CA-BR-

1604a.

18



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

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 5.312.589 5.681.673

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 5.312.589 5.681.673

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 6.050.757 6.419.841

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 369.084 369.084

Stand per 31 december  5.681.673 6.050.757

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 369.084 369.084

Stand langlopende schulden per 31 december 5.312.589 5.681.673

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 369.084 369.084

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 5.312.589 5.681.673

hiervan > 5 jaar 4.326.253 4.555.337

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 338.389 228.949

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 369.084 369.084

Belastingen en premies sociale verzekeringen 152.242 294.664

Schulden terzake pensioenen -8.571 124.509

Nog te betalen salarissen 58.341 47.223

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren

Schulden uit hoofde van transitieregeling

Vakantiegeld 221.952 207.255

Vakantiedagen 182.070 157.701

Overige schulden 442.505 648.793

Totaal overige kortlopende schulden 1.756.012 2.078.178

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rabobank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op de machines en installaties.
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15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Huurverplichtingen

Huur Westerkim, volgens huurovereenkomst met Ymere, looptijd 5 jaar, bedrag per jaar € 450.000

Huur 69 seniorenappartementen Stichting PCSOH Huisvesting, volgens huurovereenkomst met Altera Vastgoed, looptijd

20 jaar, bedrag per jaar € 751.415. 

Nabetaling ORT

Naar aanleiding van de cao-bepaling dat medewerkers met terugwerkende kracht vanaf 2012 recht hebben op ORT over

verlof is ultimo 2016 een reservering opgenomen van € 185.873. In 2017 is hiervan € 162.524 uitbetaald aan zittende

medewerkers en enkele oud-medewerkers die hiertoe een aanvraag hebben ingediend. Het saldo (€ 23.349) is ultimo

2017 vrijgevallen. Het kan echter zijn dat nog een aantal oud-medewerkers een beroep gaat doen op deze vergoeding.
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Stichting PCSOH

2.6 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 2017

- aanschafwaarde 10.761.974 6.301.065 1.877.907 0 0 18.940.946

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 3.714.620 4.681.963 1.038.399 0 0 9.434.982

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 7.047.354 1.619.102 839.508 0 0 9.505.964

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 436.215 235.445 671.660

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 309.534 306.996 218.088 834.618

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -309.534 129.219 17.357 0 0 -162.958

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 10.761.974 6.737.280 2.113.352 0 0 19.612.606

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 4.024.154 4.988.959 1.256.487 0 0 10.269.600

Boekwaarde per 31 december 2017 6.737.820 1.748.321 856.865 0 0 9.343.006

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-20% 0,0% 0,0%
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Stichting PCSOH

2.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 20-nov-06 4.476.073 40 hypothecair 2,40% 3.357.073 0 111.900 3.245.173 2.685.673 29 lineair 111.900

Rabobank 20-nov-06 3.515.524 30 hypothecair 2,40% 2.343.684 0 117.184 2.226.500 1.640.580 19 lineair 117.184

Rabobank 23-apr-14 700.000 5 hypothecair 3,30% 350.000 0 140.000 210.000 0 2 lineair 140.000 *

Totaal 6.050.757 0 369.084 5.681.673 4.326.253 369.084

* Voor deze financiering gelden de volgende voorwaarden:

- nakoming negative pledge en pari passu (negatieve hypotheekverklaring)

- voldoen aan solvabiliteitsratio van minimaal 25%
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Stichting PCSOH

2.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

2.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Stichting PCSOH Zorgverlening

2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 9.046.902 9.041.108

Subsidies 81.981 87.720

Overige bedrijfsopbrengsten 1.044.320 1.009.565

Som der bedrijfsopbrengsten 10.173.203 10.138.393

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 7.049.647 7.064.952

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 673.063 618.429

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 2.167.486 2.103.730

Som der bedrijfslasten 9.890.196 9.787.111

BEDRIJFSRESULTAAT 283.007 351.282

Financiële baten en lasten -91.074 -160.925

RESULTAAT BOEKJAAR 191.933 190.357

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 191.933 190.357

191.933 190.357
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Stichting PCSOH

2.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Stichting PCSOH Huisvesting

2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten 1.349.099 1.346.670

Som der bedrijfsopbrengsten 1.349.099 1.346.670

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 161.555 171.663

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0

Overige bedrijfskosten 1.109.791 1.072.454

Som der bedrijfslasten 1.271.346 1.244.117

BEDRIJFSRESULTAAT 77.753 102.553

Financiële baten en lasten -55.954 -103.587

RESULTAAT BOEKJAAR 21.799 -1.034

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves 21.799 -1.034

21.799 -1.034
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2.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2017 2016

€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

Stichting PCSOH Zorgverlening 191.933 190.357

Stichting PCSOH Huisvesting 21.799 -1.034

213.732 189.323

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening 213.732 189.323
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Stichting PCSOH

2.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 977.284 860.025

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 7.685.329 7.620.415

Opbrengsten Jeugdwet 0

Opbrengsten Wmo 184.412 226.220

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 0

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) 0

Overige zorgprestaties 199.876 334.448

Totaal 9.046.901 9.041.108

Toelichting:

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Zvw-zorg 0 0

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 18.030 23.769

Overige Rijkssubsidies 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 63.951 63.951

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 0

Totaal 81.981 87.720

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 2.393.420 2.356.235

Totaal 2.393.420 2.356.235

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

naar de Zorgverzekeringswet. Binnen de ZVW is geen sprake meer van een onafhankelijk indicatieorgaan voor de te leveren zorg. 

Ook worden er hogere eisen aan zorgplannen gesteld en is een tendens zichtbaar van strakkere interpretatie van contractafspraken 

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

Deze ontwikkelingen hebben inherente onzekerheden voor de omzetverantwoording tot gevolg in de jaarrekening. Het is niet 

uitgesloten dat bij materiële controles door verzekeraars afwijkingen van beleidsregels of contractvoorwaarden worden 

geconstateerd, die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en gefactureerde zorg. De raad van bestuur heeft de mogelijke 

effecten van deze ontwikkelingen voor de omzetverantwoording naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening, maar 

wijst op de mogelijkheid dat de genoemde risico's in 2018 of latere jaren tot nagekomen financiële effecten kunnen leiden.
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LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 5.202.943 5.334.589

Sociale lasten 854.932 867.482

Pensioenpremies 395.720 386.821

Andere personeelskosten 241.383 241.184

Dotatie / vrijval voorziening reorganisatie 16.333 30.397

Subtotaal 6.711.311 6.860.473

Personeel niet in loondienst 479.858 323.579

Totaal personeelskosten 7.191.169 7.184.052

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

Zorgverlening 148 149

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 148 149

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 834.618 790.091

Totaal afschrijvingen 834.618 790.091

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 542.639 496.207

Algemene kosten 501.102 502.631

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 307.773 291.521

Onderhoud en energiekosten 596.795 519.557

Huur en leasing 1.187.447 1.343.428

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 -96.259

Totaal overige bedrijfskosten 3.135.756 3.057.085

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 1.648

Rentelasten -147.027 -266.160

Totaal financiële baten en lasten -147.027 -264.512

17. Wet normering topinkomens (WNT)

Zie hiervoor de WNT-gegevens op de volgende bladzijde
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18. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 37.825 34.001

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 7.865 11.193

3 Fiscale advisering 1.815

4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 45.690 47.009

Toelichting:

19. Transacties met verbonden partijen

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

Bovengenoemde kosten zijn gebaseerd op het budgetvoorstel van de accountant, en betreffen alleen de kosten over boekjaar 

2017. In dit overzicht zijn geen honoraria over extra (advies)kosten m.b.t. voorgaande boekjaren opgenomen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 

17.

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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bedragen x € 1 E. Zwart

Functiegegevens Besturder

Aanvang⁵ en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte⁶ 0,9

Gewezen topfunctionaris?⁷ nee

(Fictieve) dienstbetrekking?⁸ nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen⁹
86.263                             

Beloningen betaalbaar op termijn⁹ 8.911                               

Subtotaal 95.174                             

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum¹⁰
108.900                           

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag¹¹ -                                  

Totale bezoldiging 95.174                            

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t.

Gegevens 2016¹²

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0

Beloning plus belastbare

onkostenvergoeding
97.261                             

Beloningen betaalbaar op termijn 9.907                               

Totale bezoldiging 2016 107.168                          

bedragen x € 1 A.M. van Es O. Samwel-van Hassel M.N. Kooper

Functiegegevens² voorzitter vice-voorzitter lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging³  €                            1.500  €                            1.250  €                            1.000 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum⁴ 16.335                             10.890                             10.890                             

-/- Onverschuldigd betaald bedrag⁵

Totale bezoldiging 1.500                              1.250                              1.000                              

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                1.250                                1.250                                1.000 

Beloningen betaalbaar op termijn                                       -                                       -                                       - 

Totale bezoldiging 2016                               1.250                               1.250                               1.000 

bedragen x € 1 A.E.R. de Leeuw H. v. Buren-Drenth G. Rip

Functiegegevens² lid lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging³  €                            1.000  €                            1.000  €                            1.000 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum⁴ 10.890                             10.890                             10.890                             

-/- Onverschuldigd betaald bedrag⁵

Totale bezoldiging 1.000                              1.000                              1.000                              

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                1.000                                1.000                                1.000 

Beloningen betaalbaar op termijn                                       -                                       -                                       - 

Totale bezoldiging 2016                               1.000                               1.000                               1.000 

WNT-VERANTWOORDING 2017 Stichting PCSOH

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting PCSOH.

Het voor Stichting PCSOH toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 121.000. Dit betreft indeling in klasse II. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking ³ en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 



Stichting PCSOH

2.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 6.321.422 6.334.350

Totaal vaste activa 6.321.422 6.334.350

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 150.165 38.428

Debiteuren en overige vorderingen 3 784.996 1.094.741

Liquide middelen 4 567.584 845.189

Totaal vlottende activa 1.502.745 1.978.358

Totaal activa 7.824.167 8.312.708

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 2.844.662 2.652.729

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 2.844.662 2.652.729

Voorzieningen 6 247.059 308.061

Langlopende schulden (nog voor meer 7 3.203.273 3.455.173

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 8 0 0

Overige kortlopende schulden 9 1.529.173 1.896.745

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.529.173 1.896.745

Totaal passiva 7.824.167 8.312.708
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Stichting PCSOH

2.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10 9.046.901 9.041.108

Subsidies 11 81.981 87.720

Overige bedrijfsopbrengsten 12 1.044.321 1.009.565

Som der bedrijfsopbrengsten 10.173.203 10.138.393

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 7.049.646 7.064.952

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 673.063 618.429

Overige bedrijfskosten 15 2.167.487 2.103.730

Som der bedrijfslasten 9.890.196 9.787.111

BEDRIJFSRESULTAAT 283.007 351.282

Financiële baten en lasten 16 -91.074 -160.925

RESULTAAT BOEKJAAR 191.933 190.357

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 191.933 190.357
191.933 190.357
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Stichting PCSOH

2.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.086.487 4.298.884

Machines en installaties 1.396.815 1.241.291

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 838.120 794.175

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 6.321.422 6.334.350

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 6.334.350 6.329.795

Bij: investeringen 660.135 622.984

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 673.063 590.116

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 28.313

Boekwaarde per 31 december 6.321.422 6.334.350

2 en 8. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging WLZ

t/m 2014 2015 2016 2017 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 38.428 38.428

Financieringsverschil boekjaar 150.165 150.165

Correcties voorgaande jaren 0

Betalingen/ontvangsten -38.428 -38.428

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -38.428 150.165 111.737

Saldo per 31 december 0 0 0 150.165 150.165

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 150.165 38.428

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0

150.165 38.428
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Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 7.685.329 7.532.226

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 7.535.164 7.493.798

Totaal financieringsverschil 150.165 38.428

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 182.647 214.892

Overige vorderingen 99.966 123.666

Rekening courant stichting Huisvesting 502.383 756.183

Totaal debiteuren en overige vorderingen 784.996 1.094.741

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 563.757 835.416

Kassen 3.827 9.773

Totaal liquide middelen 567.584 845.189

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bestemmingsfondsen 2.844.662 2.652.729

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 2.844.662 2.652.729

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 2.652.729 191.933 2.844.662

Totaal bestemmingsfondsen 2.652.729 191.933 0 2.844.662

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017

en resultaat over 2017

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 2.844.662 191.933

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat Stg. PCSOH Zorgverlening 2.887.181 191.933

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat Stg. PCSOH Huisvesting 1.343.995 21.799

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 4.231.176 213.732
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6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

- groot onderhoud 0

- reorganisatie 37.188 9.862 9.871 37.179

- jubileumverplichtingen 139.357 4.366 9.368 134.355

- langdurig zieken 131.516 6.472 62.463 75.525

- verlieslatend contract 0

Totaal voorzieningen 308.061 20.700 81.702 0 247.059

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 59.802

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 187.257

hiervan > 5 jaar 110.829

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 3.203.273 3.455.173

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 3.203.273 3.455.173

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 3.707.073 3.958.973

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 251.900 251.900

Stand per 31 december  3.455.173 3.707.073

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 251.900 251.900

Stand langlopende schulden per 31 december 3.203.273 3.455.173

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 251.900 251.900

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 3.203.273 3.455.173

hiervan > 5 jaar 2.685.673 2.797.573

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 308.403 226.862

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 251.900 251.900

Belastingen en premies sociale verzekeringen 152.242 294.664

Schulden terzake pensioenen -8.571 124.509

Nog te betalen salarissen 58.341 47.223

Vakantiegeld 221.952 207.255

Vakantiedagen 182.070 157.701

Overige schulden 362.836 586.631

Totaal overige kortlopende schulden 1.529.173 1.896.745

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rabobank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op de machines en installaties.
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2.12 ENKELVOUDIG 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 2017

- aanschafwaarde 6.708.838 5.136.458 1.518.799 13.364.095

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.409.954 3.895.167 724.624 7.029.745

Boekwaarde per 1 januari 2017 4.298.884 1.241.291 794.175 0 0 6.334.350

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 424.690 235.445 660.135

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 212.397 269.166 191.500 673.063

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -212.397 155.524 43.945 0 0 -12.928

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 6.708.838 5.561.148 1.754.244 0 0 14.024.230

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.622.351 4.164.333 916.124 0 0 7.702.808

Boekwaarde per 31 december 2017 4.086.487 1.396.815 838.120 0 0 6.321.422

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-20% 0,0% 0,0%
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Stichting PCSOH

2.13 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 (enkelvoudig)

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 20-nov-06 4.476.073 40 hypothecair 2,40% 3.357.073 0 111.900 3.245.173 2.685.673 29 111.900

Rabobank 23-apr-14 700.000 5 hypothecair 3,30% 350.000 0 140.000 210.000 0 1 140.000 *

Totaal 3.707.073 0 251.900 3.455.173 2.685.673 251.900

* Voor deze financiering gelden de volgende voorwaarden:

- nakoming negative pledge en pari passu (negatieve hypotheekverklaring)

- voldoen aan solvabiliteitsratio van minimaal 25%
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2.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 977.284 860.025

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 7.685.329 7.620.415

Opbrengsten Jeugdwet 0

Opbrengsten Wmo 184.412 226.220

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 0

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) 0

Overige zorgprestaties 199.876 334.448

Totaal 9.046.901 9.041.108

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Zvw-zorg 0

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 18.030 23.769

Overige Rijkssubsidies 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 63.951 63.951

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0

Totaal 81.981 87.720

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

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

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 368.203 363.311

Doorberekende maaltijden en overige services 676.118 646.254

Totaal 1.044.321 1.009.565
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LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 5.202.943 5.334.589

Sociale lasten 854.932 867.482

Pensioenpremies 395.720 386.821

Andere personeelskosten: 99.860 122.084

Dotatie voorziening reorganisatie en arbeidsongeschiktheid 16.333 30.397

Subtotaal 6.569.788 6.741.373

Personeel niet in loondienst 479.858 323.579

Totaal personeelskosten 7.049.646 7.064.952

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

Zorgverlening 148 149

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 148 149

14. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 673.063 618.429

Totaal afschrijvingen 673.063 618.429

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 526.654 482.223

Algemene kosten 459.237 460.799

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 272.091 258.217

Onderhoud en energiekosten 459.706 379.230

Huur en leasing 449.799 619.520

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 -96.259

Totaal overige bedrijfskosten 2.167.487 2.103.730

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 1.212

Rentebaten groepsmaatschappijen

Ontvangen dividenden

Resultaat deelnemingen

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

Financiële baten uit verhouding met groepsmaatschappijen

Financiële baten uit verhoudingen met overige verbonden maatschappijen

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

Subtotaal financiële baten 0 1.212

Rentelasten -91.074 -162.137

Rentelasten groepsmaatschappijen

Resultaat deelnemingen

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

Geactiveerde rente

Overige financiële lasten

Subtotaal financiële lasten -91.074 -162.137

Totaal financiële baten en lasten -91.074 -160.925
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Stichting PCSOH

2.15 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting PCSOH heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 28 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting PCSOH heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 

van 28 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 3.1.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

E. Zwart, Bestuurder

W.G. W.G.

M.N. Kooper, voorzitter Raad van Toezicht O. Samwel-van Hassel, vice-voorzitter Raad van Toezicht

W.G. W.G.

A.E.R. de Leeuw, lid Raad van Toezicht H. van Buren-Drenth, lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

A.M. van Es, lid Raad van Toezicht G. Rip, lid Raad van Toezicht

3.  OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

3.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

28-5-2018

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatbepaling in paragraaf 2.2.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van bestuur en de raad van toezicht van de Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg 

Haarlemmermeer Zorgverlening 

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer 

Zorgverlening te Hoofddorp gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van de Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg 

Haarlemmermeer Zorgverlening op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming 

met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017. 

2. De geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. 

Wij zijn onafhankelijk van de Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer Zorgverlening 

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 

en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

VERKLARING OVER DE IN DIT JAARVERSLAGGEVING OPGENOMEN ANDERE 

INFORMATIE  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het verslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

• Het jaarverslag 

• De overige gegevens 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
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• Alle informatie bevat die op grond van de RVW is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

jaarverslag in overeenstemming met de RVW. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad 

van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van 

bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is.  

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de stichting. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen.  

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Alkmaar, 25 mei 2018  

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: H.J. Wilmink RA 

 


