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Stichting Volckaert

5.1 JAARREKENING

5.1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 544.325 656.785
Materiële vaste activa 2 40.622.091 43.007.966
Financiële vaste activa 3 170.479 104.082
Totaal vaste activa 41.336.895 43.768.833

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 426.690 457.414
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 221.888 356.832
Debiteuren en overige vorderingen 6 1.166.968 1.098.914
Liquide middelen 7 8.974.492 6.083.738
Totaal vlottende activa 10.790.038 7.996.898

Totaal activa 52.126.933 51.765.730

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 8
Kapitaal 1.007.270 1.007.270
Bestemmingsfondsen 15.314.850 13.538.749
Algemene en overige reserves 0 -564.120
Totaal groepsvermogen 16.322.120 13.981.898

Voorzieningen 9 784.244 718.747

Langlopende schulden (nog voor meer 10 27.080.828 29.218.359
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 0 0
Overige kortlopende schulden 11 7.939.741 7.846.726
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 7.939.741 7.846.726

Totaal passiva 52.126.933 51.765.730
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Stichting Volckaert

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 14 48.757.567 45.325.331

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 15 583.232 679.464

Overige bedrijfsopbrengsten 16 1.311.660 1.490.117

Som der bedrijfsopbrengsten 50.652.459 47.494.911

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 33.284.451 33.045.194

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 3.246.062 3.113.182

Overige bedrijfskosten 19 10.537.519 10.913.877

Som der bedrijfslasten 47.068.032 47.072.253

BEDRIJFSRESULTAAT 3.584.427 422.658

Financiële baten en lasten 20 -1.244.206 -1.335.353

RESULTAAT BOEKJAAR 2.340.221 -912.694

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve inrichting nieuwbouw -12.000
Bestemmingsreserve wijkalarmering -14.696
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 1.776.101 -1.362.888
Algemene / overige reserves 564.120 476.889

2.340.221 -912.694

13-5-2019 6



Stichting Volckaert

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
Ref. 2018 2017

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 3.584.427 422.658

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 18 3.246.062 3.113.182
- mutaties voorzieningen 9 65.497 -171.902

3.311.559 2.941.280
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten 4 30.724 -12.998
- vorderingen 3, 6 -134.451 367.336
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 
respectievelijk -overschot 5 134.944 -335.858

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 144.124 -640.526
175.341 -622.046

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.071.327 2.741.892

Ontvangen interest 20 2.826 7.591
Betaalde interest 20 -1.248.521 -1.330.034

-1.245.695 -1.322.443
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.825.631 1.419.449

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -763.303 -1.284.085
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 42.209 0
Investeringen immateriële vaste activa 1 -99.633 -444.371

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -820.727 -1.728.456

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 10 -2.114.150 -2.284.838

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.114.150 -2.284.838

Mutatie geldmiddelen 2.890.754 -2.593.845

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 6.083.738 8.677.583
Stand geldmiddelen per 31 december 7 8.974.492 6.083.738
Mutatie geldmiddelen 2.890.754 -2.593.845

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen investeringen opgenomen waarvoor in 2018 geldmiddelen zijn opgeofferd. 
Aanvullend is onder de ontvangen intrest alleen de ontvangen intrest opgenomen waarvoor in 2018 geldmiddelen ontvangen zijn, 
onder de betaalde intrest is alleen de betaalde intrest opgenomen waarvoor in 2018 geldmiddelen zijn opgeofferd. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelselwijziging:
De grondslagen van waardering van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar 
behoudens dat met ingang van 1 januari 2018 de componentenbenadering wordt gevolgd voor verwerking van 
kosten van groot onderhoud in plaats van verwerking van kosten van groot onderhoud via de winst-en-
verliesrekening. Deze grondslag is gewijzigd omdat de oude benadering vervalt per 1 januari 2019 en Volckaert 
hier reeds in 2018 op heeft geanticipeert, daarnaast geniet deze benadering de voorkeur van de RJ (RJ 
212.805).

De waarderingsgrondslag voor kosten van groot onderhoud wordt nader uiteengezet onder de grondslagen voor 
materiële vaste activa. De wijziging van de grondslag voor de verwerking van de kosten van groot onderhoud is 
verwerkt als een stelselwijziging. De vergelijkende cijfers voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 zijn 
niet op dit nieuwe stelsel aangepast aangezien de RJ (specifiek RJ 212.805) de mogelijkheid van een 
prospectieve biedt.
De boekwaarde van de materiële vaste activa  zijn ultimo 2018 in het nieuwe stelsel € 45.251 hoger dan het 
geval zou zijn onder het voorgaande stelsel, het effect per 1 januari 2018 is nihil (door de prospectieve 
verwerking). De afschrijvingslasten over 2018 zijn door de stelselwijziging € 2.390 hoger en de overige 
bedrijfskosten € 47.641 lager dan het geval zou zijn onder het voorgaande stelsel.  Het effect op het resultaat 
over 2018 is hierdoor € 45.251 positief.

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. 

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.

Zorginstelling Stichting Volckaert  is statutair (en feitelijk) gevestigd te Dongen, op het adres Dongepark 1, en is 
geregistreerd onder KvK-nummer 17218095.

Stichting Volckaert biedt op een vijftal locatie huisvesting met verzorging, behandeling en verpleging aan 
ouderen en mensen met een chronische handicap. Tevens beschikt de Stichting Volckaert over een hospice. 
Daarnaast wordt extramurale zorg, behandeling en eerstelijnszorg geleverd. Stichting Volckaert is een 
zelfstandig rechtspersoon en daarnaast enig aandeelhouder van De Volckaert B.V.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
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Stichting Volckaert

Gebruik van Schattingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verbonden rechtspersonen

Consolidatie

Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO)

De Raad van Bestuur van deze stichting werd gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting Volckaert. 
Met ingang van 1 januari 2018 beschikt SHBO over een eigen Raad van Bestuur en is de personele unie met 
SHBO ontvlochten. De administratieve en technische dienstverlening aan SHBO zijn tevens per 1 januari 2018 
beëindigd. 

Op grond van artikel 7 lid 5 en 6 van de regeling WTZi werd de Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout niet 
geconsolideerd.

Krachtens de zeggenschapsrelatie dienen de financiële gegevens van De Volckaert BV opgenomen te worden 
in een geconsolideerde jaarrekening. De betekenis van deze groepsmaatschappij is echter te verwaarlozen op 
het geheel. De activiteiten zijn per 1 januari 2010 overgebracht naar Stichting Volckaert (toenmalig Volckaert-
SBO Groep). Er wordt geopteerd voor de consolidatievrijstelling op grond van artikel 2:407 lid1

Deze bv waarvan Stichting Volckaert enig aandeelhouder is, heeft als statutaire doelstelling de exploitatie van 
welzijnsvoorzieningen ten behoeve van ouderen in het werkgebied van Stichting Volckaert. Voor het resultaat en 
het eigen vermogen van de bv wordt verwezen naar de paragraaf financiële vaste activa (3) onder de toelichting 
op de balans. Met ingang van 1 januari 2010 zijn alle activiteiten en de daaruitvoortvloeiende bezittingen en 
verplichtingen van de bv tegen boekwaarde overgebracht naar de stichting. Op 23 december 2010 is het 
resterende saldo van de rekening courant tussen bv en de stichting, vermeerderd met intrest omgezet in een 
agiostorting.

Stichting Volckaert is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder normale 
marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

De stichting heeft de volgende verbonden rechtspersonen die niet in de consolidatie betrokken zijn:

De Volkaert BV te Dongen

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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Stichting Volckaert

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 
de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Volckaert.
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Stichting Volckaert

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Immateriële en materiële vaste activa

Financiële vaste activa

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:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in 
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een 
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden 
betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een 
duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten 
laste van de resultatenrekening.

De eerste waardering van de langlopende vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten.  De 
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of 
transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op 
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

In de investeringen is geen bedrag aan geactiveerde rente opgenomen.

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.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van resterende 
levensduur. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te 
onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen 
afzonderlijk afgeschreven. 
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 - 10 %.
• Machines en installaties : 5 - 10 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 20 %. 
• Software : 20%
• Onderhoudscomponent : 10 - 25%
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Stichting Volckaert

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

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. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 
toekomstige netto kasstromen 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.

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

Binnen de sector is het gebruikelijk de voorraad niet te waarderen op de balans. De omloopsnelheid 
(dagvoorraad) van de voorraadartikelen maakt het risico op materiële verschuivingen tussen balansperioden en 
een materieel effect op de exploitatie zeer beperkt.
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Stichting Volckaert

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële instrumenten

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

Vorderingen

Liquide middelen
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.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 
worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

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).

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Stichting Volckaert heeft geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten), geen financiële instrumenten die 
deel uitmaken  van een handelsportefeuille en geen gekochte leningen en obligaties.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede 
verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te 
koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk 
worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten.  De vervolgwaardering 
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 
grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen.
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Stichting Volckaert

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening Uitgestelde beloningen

Voorziening langdurig zieken

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen 
contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,1%. Het 
effect van de discontering is € 7.000. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 0,97%. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als 
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                  

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen 
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De 
disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin 
zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet 
betrokken.

De voorziening uitgestelde beloningen 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 1,1%.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte 
loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 
zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % 
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreft een voorziening voor de verwachtte uitstroom van middelen inzake te 
corrigeren mutatiedagen over de periode 2016 - 2018. De voorziening is gevormd tegen nominale waarde.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening 
te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
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 (nominale waarde). 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 worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen 
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 
boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend 
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn 
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 
wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is 
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.
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Stichting Volckaert

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies
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 gecorrigeerd op het 
actief zelf. 

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband.
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich 
aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag 
onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 
reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen 
worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 
grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd 
op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Stichting Volckaert 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 
Volckaert. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Volckaert  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 januari 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de voorafgaande 
12 maanden) 101%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens 
het herstelplan in 2026 hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen 
om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Volckaert 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 Volckaert 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. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel 
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel 
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
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Stichting Volckaert

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Stichting Volckaert

5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Software 544.325 656.785

Totaal immateriële vaste activa 544.325 656.785

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 1 januari 656.785 366.855
Bij: investeringen 99.633 444.371
Af: afschrijvingen 212.093 154.441

Boekwaarde per 31 december 544.325 656.785

Toelichting:

2. Materiële vaste activa
31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 32.833.624 34.510.825
Machines en installaties 3.684.421 4.257.890
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.058.795 4.239.251
Materiële vaste bedrijfsactiva m.b.t. onderhoudscomponenten 45.251

Totaal materiële vaste activa 40.622.091 43.007.966

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 1 januari 43.007.966 44.473.318
Bij: investeringen 690.303 1.493.389
Af: afschrijvingen 3.033.969 2.958.741
Af: desinvesteringen 42.209

Boekwaarde per 31 december 40.622.091 43.007.966

Toelichting:

De immateriële vaste activa bestaan uit investeringen in software inclusief eventuele implementatiekosten.  Voor een nadere 
specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 5.1.7. Onder de materiële vaste activa zijn geen vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch 
eigendom heeft.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 170.479 104.082

Totaal financiële vaste activa 170.479 104.082

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

18.000 100%

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 426.690 554.516
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten vrij segment
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk -97.102

Totaal onderhanden werk 426.690 457.414

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten
 is als volgt weer te geven:

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

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2018
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

93.167 93.167
333.523 333.523

Totaal (onderhanden werk) 426.690 426.690

Geriatrische revalidatiezorg overigen
Geriatrische revalidatiezorg CVA

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Kernactiviteit

De Volckaert BV, statutair gevestigd te Dongen

Stichting De Volckaert, een rechtsvoorganger van Stichting Volckaert (tot november 2012 Stichting Volckaert SBO groep) heeft sinds 
23 oktober 2007 een 100% belang in De Volckaert BV.Per 1 januari 2010 zijn alle activiteiten van De Volckaert BV ondergebracht bij 
Stichting Volckaert. In december 2010 heeft een agiostorting plaatsgevonden door Stichting Volckaert SBO Groep aan De Volckaert 
BV ad € 497.555; dit bedrag kwam overeen met  de vordering die Stichting Volckaert SBO Groep via een rekening courant op dat 
moment op De Volckaert BV had.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot  WLZ

t/m 2015 2016 2017 2018 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 356.832 356.832

Financieringsverschil boekjaar 221.888 221.888
Correcties voorgaande jaren -102.039 -102.039
Betalingen/ontvangsten -254.793 -254.793
Subtotaal mutatie boekjaar -356.832 221.888 -134.944

Saldo per 31 december 221.888 221.888

Stadium van vaststelling (per erkenning):
stichting Volckaert Oosterhout 300-1227 c c c a
stichting Volckaert Dongen 300-1228 c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 221.888 356.832
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

221.888 356.832

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 43.406.430 39.728.314
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 43.184.542 39.371.482

Totaal financieringsverschil 221.888 356.832

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Vorderingen op debiteuren 563.563 490.372
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 26.654 148.881
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen:
diversen 35.370
Nog te ontvangen bedragen:
Te ontvangen rente 555 2.822
Overige nog te ontvangen 484.851 384.628
Overige overlopende activa:
Vodering op IZZ 30.903 33.696
Vorderingen uit hoofde van subsidieregelingen 25.072 38.515

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.166.968 1.098.914
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ACTIVA

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Bankrekeningen 8.962.525 6.071.367
Kassen 12.071 7.196
Kruisposten -104 5.175

Totaal liquide middelen 8.974.492 6.083.738

Toelichting:

liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare spaarrekeningen. De volgende krediet faciliteiten in rekening 
courant zijn overeengekomen:
ING € 500.000 Ten behoeve van de kredietfaciliteit in rekening courant krediet bij de ING zijn geen zekerheden gesteld.
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PASSIVA

8. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Kapitaal 1.007.270 1.007.270
Bestemmingsfondsen 15.314.850 13.538.749
Algemene en overige reserves -564.120
Totaal groepsvermogen 16.322.120 13.981.898

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018
€ € € €

Kapitaal 1.007.270 1.007.270

Totaal kapitaal 1.007.270 1.007.270
Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €
Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten 13.538.749 1.776.101 15.314.850
 

Totaal bestemmingsfondsen 13.538.749 1.776.101 15.314.850

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018
€ € € €

Algemene reserves:
Verkrijging deelneming 195.371 -195.371
Resultaat deelneming -759.491 759.491

Overige reserves:
 
 

Totaal algemene en overige reserves -564.120 564.120

Toelichting:

De verkrijging en resultaat deelneming betreft de Volckaert BV met ingang van het boekjaar 2018 is dit saldo verwerkt in de reserve 
aanvaardbare kosten.
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PASSIVA

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018
€ € € € €

 
- jubileumverplichtingen 490.872 58.199 23.831 525.240
- loondoorbetaling bij ziekte 227.875 259.987 247.743 31.457 208.662
- overige voorzieningen 50.342 50.342

Totaal voorzieningen 718.747 368.528 271.574 31.457 784.244

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 275.164
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 509.080
hiervan > 5 jaar 379.000

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening uitgestelde beloningen (jubilea) betreft de verwachte toekomstige jubileumuitkeringen aan medewerkers. 
Uitgangspunten hierbij zijn:
 -bij 12,5 jarig jubileum ontvangt werknemer 25% van het maandsalaris
 -bij 25 jarig jubileum ontvangt werknemer 50% van het maandsalaris
 -bij 40 jarig jubileum ontvangt werknemer 100% van het maandsalaris
 -bij pensioengerechtigde leeftijd 100% van het maandsalaris
De blijfkans wordt bepaald o.b.v. ervaringscijfers. Disconteringsvoet 1,10%. Verwachte gemiddelde salarisstijging (incl promoties) 
2,80%. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte betreft de personele kosten van medewerkers die langdurig ziek zijn, tijdens de 
eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid incl. de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 2 jaar 
arbeidsongeschiktheid.

De voorziening loondoorbetaling bij ziekte betreft de personele kosten van medewerkers die langdurig ziek zijn, tijdens de eerste twee 
jaren van arbeidsongeschiktheid bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 2 jaar arbeidsongeschiktheid.
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10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Schulden aan banken 27.326.703 29.269.461
Disagio's mbt langlopende schulden -250.935 -267.075
Overige langlopende schulden 5.060 215.974
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 27.080.828 29.218.359

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017
€ €

Stand per 1 januari 31.119.330 33.242.994
Bij: nieuwe leningen 
Af: aflossingen 1.900.971 1.897.085
Bij: mutaties afschrijvingskosten disagio's 16.140 16.140
Af: ORT verplichting (groter dan 1 jaar) 211.000 242.789
Af: mutatie langlopende schulden -86 -69

Stand per 31 december  29.023.585 31.119.329

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.942.757 1.900.970

Stand langlopende schulden per 31 december 27.080.828 29.218.359

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.942.757 1.900.970
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 27.080.828 29.218.359
hiervan > 5 jaar 19.537.414 21.622.613

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:

Op grond van het Reglement van deelneming heeft het Waarborgfonds voor de zorgsector voor door hen geborgde leningen een
hypotheek gevestigd op gebouwen en verpanding van inventaris die geheel of gedeeltelijk met geborgde leningen zijn gefinancierd.
voor de lening met gemeentegarantie is aan de gemeente Oosterhout (NB) een eerste hypotheek gegeven op de onderhavige grond
en zorgcentrum dat met deze leningen is gefinancierd. 
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11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Crediteuren 1.222.328 1.435.806
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.942.757 1.900.970
Belastingen en premies sociale verzekeringen 723.920 686.406
Schulden terzake pensioenen 161.616 137.370
Nog te betalen salarissen 429.401 430.434
Overige schulden:
Diversen 604.887 482.360
Nog te betalen kosten:
Intrest 94.810 114.706
Eindejaarsuitkering 139.758 134.789
Vakantiegeld 990.370 984.876
Vakantiedagen 1.561.674 1.509.060
Terug te betalen aan zorgverzekeraar 36.102
Overige overlopende passiva:
af te rekenen voorschotten WMO en wijkverpleging 2.519 2.519
Diversen 29.599 27.431

Totaal1 overige kortlopende schulden 7.939.741 7.846.726

12. Financiële instrumenten

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen 
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven 
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of 
fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële 
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 81% geconcentreerd bij vier grote verzekeraars. Het maximale 
bedrag aan kredietrisico bedraagt EUR 311.000. Dit risico is beperkt omdat met name afspraken zijn gemaakt met grote partijen..
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is 
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De 
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 
beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen 
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Borging Waarborgfonds (WFZ)

Kortlopend deel van de huurverplichtingen (<1 jaar) € 1.275,787
Langlopend deel van de huurverplichtingen (> 1 jaar) € 13.206.857
Hiervan langlopend (>5 jaar) € 7.843.397

Stichting Volckaert heeft huurinkomsten uit onder andere een tweetal verhuurcontracten. Het jaarlijkse bedrag hiervoor bedraagt EUR 
78.000 . Een van deze contracten loop per augustus 2019 af dit betreft een huurrecht voor EUR 66.000 per jaar.

Contract KPN
Met KPN is ter uitbesteding van de ICT een contract afgesproken. Dit contract heeft een looptijd tot september 2021. Het overgrote 
deel van de daarmee gepaard gaande kosten zijn jaarlijks opzegbaar. Voor het deel dat verband houdt met investeringen die gedaan 
zijn, deze zijn door Volckaert opgenomen in de activa.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie.
De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen
opgenomen in de balans. 
           
Recht uit hoofde van het macrobeheersinstrument                                                                                                                                 
Zorgaanbieders kunnen op basis het macrobeheersinstrument mogelijk een vergoeding krijgen van de productie boven productie 
afspraak.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in de omvang van dit recht. Stichting Volckaert is niet in staat een 
betrouwbare inschatting te maken van het uit het macrobeheersinstrument voortkomend recht en deze te kwantificeren. Als gevolg 
daarvan is dit recht niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018.
Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel Wlz.
           
De werkelijk gerealiseerde productie is EUR 170.000 hoger dan de gerapporteerde productie. Wanneer uit de macrovereffening blijkt 
dat er landelijk voldoende middelen ter beschikbaar zijn, zal dit als omzet in 2019 worden verantwoord.

Ultimo 2018 zijn in totaal 8 leningen voor een bedrag van EUR 44.943.794 geborgd door het WFZ. De restschuld van deze leningen 
per 31 december 2018 bedraagt EUR 26.455.034

Huurverplichtingen:
Stichting Volckaert is huurverplichtingen aangegaan voor twee panden. Het jaarlijkse huurbedrag voor het pand in Dongen bedraagt 
ultimo 2018 € 145.095 resterende huurtermijn is 9 jaar. Voor de locatie in Oosterhout is het jaarlijkse huurbedrag € 1.118.060 en de 
resterende huurtermijn is 10,5 jaar. Deze huurcontracten kwalificeren zich niet als financial lease en zijn derhalve niet op de balans 
verwerkt. Rekening houdend met 2 % huurverhoging per jaar zijn de huurverplichtingen als volgt te specificeren:

Huurrechten:

De stichting is gehouden tot het betalen van een obligo in de situatie dat het risicovermogen van de Stichting Waarborgfonds (WFZ) 
minder bedraagt dan het garantieniveau. Het obligo is 3% van de resterende leningen waarvoor WFZ zich borg heeft gesteld. Dit 
obligo is inroepbaar tot het maximum van eerdergenoemd percentage, gedurende de looptijd van de leningen die door WFZ zijn 
geborg. Indien en voorzover het risicovermogen op ening moment 1% van de som van de schuldrestanten per 31 december van het 
laatst verstreken kalenderjaar van de geldleningen ten aanzien waarvan WFZ een borgstellingsovereenkomst is aangegaan, 
overschrijdt, worden de door de WFZ ingeroepen obligo's aan de deelnemende instellingen terugbetaald, in welke situatie dit obligo 
daarna opnieuw tot het maximum oproepbaar is.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-
richting en en rechten van goodwill die talingen op
uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen software eigendom verkregen activa
€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde 1.223.692 1.223.692
- cumulatieve afschrijvingen 566.907 566.907

  
Boekwaarde per 1 januari 2018 656.785 656.785

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 99.633 99.633
- afschrijvingen 212.093 212.093
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
  aanschafwaarde
  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -112.460 -112.460

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde 1.323.325 1.323.325
- cumulatieve afschrijvingen 779.000 779.000

Boekwaarde per 31 december 2018 544.325 544.325

Afschrijvingspercentage 20,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
bedrijfs-

middelen, Onderhouds Niet aan het
Bedrijfs- technische en componenten bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve  materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde 53.843.631 14.873.259 11.537.565 80.254.455
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen 19.332.806 10.615.369 7.298.314 37.246.489

 
Boekwaarde per 1 januari 2018 34.510.825 4.257.890 4.239.251 43.007.966

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 6.248 4.973 631.441 47.641 690.303
- herwaarderingen
- afschrijvingen 1.683.449 578.442 769.688 2.390 3.033.969
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 50.481 50.481
  cumulatieve herwaarderingen
  cumulatieve afschrijvingen 8.272 8.272
  per saldo 42.209 42.209

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.677.201 -573.469 -180.456 45.251 -2.385.875

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde 53.849.879 14.878.232 12.118.525 47.641 80.894.277
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen 21.016.255 11.193.811 8.059.730 2.390 40.272.186

Boekwaarde per 31 december 2018 32.833.624 3.684.421 4.058.795 45.251 40.622.091

Afschrijvingspercentage 2 - 10% 5 - 10% 10 - 20% 10 - 25%
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2017

Nieuwe 
leningen in 

2018

Aflossing 
in 2018

Restschuld 
31 december 

2018

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2018

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-sing 
2019

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 4098320 14-okt-03 3.700.000 30 onderhandse
4,67% / 
1,2% 1

1.973.334 0 123.333 1.850.001 1.233.333 15 lineair 123.333 WFZ

NWB 032851 9-dec-03 3.543.794 23 onderhandse 4,585% 1.540.780 0 154.078 1.386.702 616.312 8 lineair 154.078 WFZ

NWB 10023142 1-mrt-04 2.000.000 30 onderhandse 4,435% 1.133.333 0 66.667 1.066.666 733.333 16 lineair 66.667 WFZ

BNG 
400099470 16-sep-04 5.300.000 30 onderhandse 4,405% 3.003.333 0 176.667 2.826.666 1.943.333 16 lineair 176.667 WFZ

BNG 
400088913 1-dec-98 3.857.132 40 hypothecair

5,09% / 
1,475% 2

2.894.651 0 80.226 2.814.425 2.186.103 20 annuïtair 122.012 gemeentegarantie

ASN 93761 30-mrt-09 10.000.000 20 onderhandse 4,66% 5.625.000 0 500.000 5.125.000 2.625.000 10 lineair 500.000 WFZ
ASN 93762 30-mrt-09 10.000.000 25 onderhandse 4,82% 6.500.000 0 400.000 6.100.000 4.100.000 15 lineair 400.000 WFZ
BNG 40108142 1-mrt-13 10.400.000 26 onderhandse 2,45% 8.500.000 0 400.000 8.100.000 6.100.000 20 lineair 400.000 WFZ
Totaal 31.170.431 0 1.900.971 29.269.460 19.537.414 1.942.757

1 Datum renteherziening betrof oktober 2018
2 Datum renteherzieining betrof december 2018
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 5.190.236 5.435.002
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 43.406.430 39.728.314
Opbrengsten Wmo 3.953
Overige zorgprestaties 160.902 158.062

Totaal 48.757.567 45.325.331

15. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Subsidies Zvw-zorg 107.971 205.028
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 294.762 328.142
Overige Rijkssubsidies 178.040 126.162
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 1.019 16.891
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 1.440 3.240

Totaal 583.232 679.464

16. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Overige dienstverlening 368.730 297.080
Alarmering 100 3.007
Maaltijden 42.946 33.470

Overige opbrengsten 711.082 644.385
Doorberekende salariskosten 18.339 124.323
Overig 170.462 387.852

Totaal 1.311.660 1.490.117

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en 
verhuur onroerend goed):
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Lonen en salarissen 24.116.215 24.203.585
Sociale lasten 3.873.833 3.757.706
Pensioenpremies 1.948.092 1.925.754
Andere personeelskosten: 1.070.060 952.086
Dotatie/vrijval personele voorzieningen 15.156 -52.869

 
Subtotaal 31.023.356 30.786.261
Personeel niet in loondienst 2.261.095 2.258.932

Totaal personeelskosten 33.284.451 33.045.194

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-tiome eenheden, ZZP gebonden 398,65 393,47
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-tiome eenheden, niet ZZP gebonden 194,28 197,63
Aandeel personeel niet in loondienst 19,26 23,75
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 612,19 615,85

18. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 212.093 154.441
- materiële vaste activa 3.033.969 2.958.741

Totaal afschrijvingen 3.246.062 3.113.182

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.405.874 3.562.802
Algemene kosten 2.724.821 2.720.028
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.368.808 1.289.537
Onderhoud en energiekosten 1.798.217 2.118.119
Huur en leasing 1.239.799 1.223.391

Totaal overige bedrijfskosten 10.537.519 10.913.877

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Rentebaten 559 3.050

Subtotaal financiële baten 559 3.050

Rentelasten -1.244.765 -1.338.403
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten -1.244.765 -1.338.403

Totaal financiële baten en lasten -1.244.206 -1.335.353
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21. Wet normering topinkomens (WNT)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2018 Volckaert
De WNT is van toepassing op stichting Volckaert.  Stichting Volckaert is op basis van de berekende 9 punten ingedeeld in klasse III 
(vorig jaar was dit klasse III). Het voor stichting Volckaert toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 151.000
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1.c Toezichthoudende top functionarissen
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Honoraria accountant 2018 2017
€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 67.310 57.602
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)

3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten 2.420

Totaal honoraria accountant 67.310 60.022

23. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 21.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Volckaert heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 23 mei 2019.

De raad van toezicht van de Stichting Volckaert heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering 
van 23 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
Mevrouw drs. A.A. Boekelman - Wilhelm De heer Prof. dr. C.T.B. Ahaus
Raad van Bestuur 23-mei-19 Voorzitter Raad van Toezicht 23-mei-19

W.G. W.G.
Mevrouw D.M. Heeroma Mevrouw drs. M.P.E. Janssen
Lid Raad van Toezicht 23-mei-19 Lid Raad van Toezicht 23-mei-19

W.G. W.G.
Mevrouw drs. N Baroch Ammerlaan RA De heer P.C.J. de Rooij
Lid Raad van Toezicht 23-mei-19 Lid Raad van Toezicht 23-mei-19
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Volckaert heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Er is in de statuten geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatbestemming.
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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