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De Pieter Raat Stichting

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 6.482.746 6.954.171

Totaal vaste activa 6.482.746 6.954.171

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 3 402.145 170.871
Liquide middelen 4 6.331.975 5.485.640

Totaal vlottende activa 6.734.120 5.656.511

Totaal activa 13.216.866 12.610.682

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen 5
Bestemmingsreserves 4.310.951 3.822.880
Algemene en overige reserves 135.177 135.177

Totaal eigen vermogen 4.446.128 3.958.057

Voorzieningen 6 720.036 660.991

Langlopende schulden (nog voor meer 7 4.690.302 4.971.272
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 1.223.534 942.819
Overige kortlopende schulden 8 2.136.866 2.077.543

Totaal passiva 13.216.866 12.610.682

Pagina 30



De Pieter Raat Stichting

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 9 10.225.776 10.266.449

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 10 378.082 186.865

Overige bedrijfsopbrengsten 11 343.078 521.250

Som der bedrijfsopbrengsten 10.946.936 10.974.564

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 7.633.998 7.090.145

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 549.608 769.685

Overige bedrijfskosten 14 2.028.867 2.115.074

Som der bedrijfslasten 10.212.473 9.974.904

BEDRIJFSRESULTAAT 734.463 999.660

Financiële baten en lasten 15 -246.392 -278.816

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 488.071 720.844

RESULTAAT BOEKJAAR 488.071 720.844

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 488.071 717.080

Algemene / overige reserves 3.764

488.071 720.844

Pagina 31



De Pieter Raat Stichting

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 734.463 999.660

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1 545.444 765.520

- mutaties voorzieningen 6 59.045 62.463
604.489 827.983

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 12.100
- vorderingen 3 -231.274 -2.424
- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 2 280.715 115.459

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 8 65.269 87.374
114.710 212.509

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.453.662 2.040.152

Ontvangen interest 15 31.138 35.728

Betaalde interest -277.530 -314.544
-246.392 -278.816

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.207.270 1.761.336

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -74.018 -120.181

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -74.018 -120.181

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 7 -286.917 -244.892

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -286.917 -244.892

Mutatie geldmiddelen 846.335 1.396.263

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 5.485.640 4.089.377

Stand geldmiddelen per 31 december 6.331.975 5.485.640

Mutatie geldmiddelen 846.335 1.396.263

Toelichting:
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Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa
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De Pieter Raat Stichting beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. 

Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde investeringen 

is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd 

wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de 

hervorming van de langdurige zorg is in de NBA wijzer d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden 

op een mogelijke duurzame waardevermindering. 

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn :

- 'Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in 

- 'Een disconteringsvoet van 5%.

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

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

levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2 %.

• Machines en installaties : 5 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %.

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij 

wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte 

contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren 

directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer een boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (=de 

hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden 

bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Als gevolg hiervan dient De Pieter Raat Stichting overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de 

toekomstige opbrengsten. De Pieter Raat Stichting heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde 

van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken 

met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2015.

- 'Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2014 tot en met 2019, en genormaliseerde trendmatige kasstromen vanaf 

2020 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling 2012 - 2017.

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

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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 

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubilea personeel

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 

oninbaarheid. 

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

De voorziening wordt opgebouwd door jaarlijkse dotaties van in de toekomst te maken kosten voor groot onderhoud. 

De economische gebruiksduur wijkt voor de locatie De Raatstede niet in belangrijke mate af van de thans gehanteerde 

afschrijvingsperiode op basis van de huidige Nza-beleidsregels.

De contante waarde van de toekomstige kasstromen ligt bij De Pieter Raat Stichting boven de boekwaarde van de vaste activa. Uit dien 

hoofde is een impairment in de jaarrekening 2015 niet aan de orde.

Wijziging afschrijvingen

In verband met de nieuwbouwplannen voor de locatie Hugo-Oord zijn de afschrijvingen van gebouwen, installaties en andere vaste 

bedrijfsmiddelen met betrekking tot deze locatie aangepast en worden in twee jaar volledig afgeschreven.

Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2015 met € 52.443 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde 

uitgangspunten.

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

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 

af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De voorziening wordt aangehouden om de voldoen aan de CAO-verplichting tot betaling van een gratificatie bij 12½-, 25- of 40-jarig 

dienstverband. In de berekening is rekening gehouden met de blijfkans alsmede de sterftekans.

Afschrijvingstermijn

Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft De Pieter Raat Stichting een inschatting gemaakt van de verwachte economische 

levensduur en de eventuele restwaarde van de panden.

Voorziening groot onderhoud

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

vermelde waarderingsgrondslagen.

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

worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

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

boekjaar toegerekend.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT

5.1.4.6 Overheidssubsidies

5.1.4.7 ORT-vergoeding over vakantiedagen
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Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide 

middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottend activa worden gerubriceerd.

De Pieter Raat Stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd-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 De Pieter Raat Stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten 

van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 

De Pieter Raat Stichting 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.

Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 

aangesloten instellingen om extra storingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

De Pieter Raat Stichting 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. De Pieter Raat Stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met 

het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 

'nieuwe'dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, de beleidsdekkingsgraad. Door een gemiddelde te 

gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. Naar de stand van ultimo februari 2016 is de dekkingsgraad 96%. Het vereiste 

niveau van de dekkingsgraad is 127%.

Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook een 

onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen  deze 

latente plicht ten dele. Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor De Pieter Raat Stichting. Het bestaan 

van de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Binnen de branche is de omvang van de eventuele 

verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar.

Gezien de ontwikkelingen rond dit 'dossier' is De Pieter Raat Stichting van mening dat er geen gerechtvaardigde verwachting is dat er over 

de achterliggende jaren nog een nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal plaatsvinden. Daarom is 

in de jaarcijfers 2015 geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over voorgaande jaren.

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

gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten. Zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij 

zullen worden ontvangen en dat De Pieter Raat Stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden, zullen de opbrengsten als 

opbrengst in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Subsidies ter compensatie van 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 voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur 

van het actief.

De Raad van Toezicht heeft De Pieter Raat Stichting ingedeeld in klasse C in de Regeling zorg- en welzijnssector binnen de WNT, met een 

bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 112.835. Dit maximum wordt overschreden in verband met het 

vigerende overgangsrecht.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 8.462 en voor de overige leden van de 

Raad van Toezicht € 5.641. Deze maxima worden niet overschreden.

De bezoldiging van functionarissen in het kader van de WNT is in paragraag 5.1.8. Toelichting op de Resultatenrekening nader 

gespecificeerd.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.445.742 5.633.010

Machines en installaties 694.241 820.801

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 342.763 500.360

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 6.482.746 6.954.171

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 6.954.171 7.599.510

Bij: investeringen 74.018 120.181

Af: afschrijvingen 545.443 765.520

Boekwaarde per 31 december 6.482.746 6.954.171

Toelichting:

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

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -494.356 -448.463 -942.819

Financieringsverschil boekjaar -283.141 -283.141

Correcties voorgaande jaren 0

Betalingen/ontvangsten 2.426 2.426

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 2.426 -283.141 -280.715

Saldo per 31 december 0 -494.356 -446.037 -283.141 -1.223.534

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c b a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -1.223.534 942.819

1.223.534 -942.819

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

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 9.379.518 10.166.344

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 9.662.659 10.614.807

Totaal financieringsverschil -283.141 -448.463
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In verband met voorgenomen nieuwbouw en veroudering van het bestaande pand Hugo-Oord is in 2015 € 69.177 extra 

afgeschreven op de desbetreffende activa.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 25.126 35.596

Overige vorderingen:

Vooruitbetaalde bedragen:

Premies ziektekostenverzekering 8.743 10.268

Overige vooruitbetaalde bedragen 5.922 23.691

Nog te ontvangen bedragen:

Overige vorderingen: 362.354 101.316

Totaal debiteuren en overige vorderingen 402.145 170.871

Toelichting:

4. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 507.063 372.866

Kassen 540 1.849

Spaartegoeden 5.824.372 5.110.925

Totaal liquide middelen 6.331.975 5.485.640

Toelichting:
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Van de liquide middelen is het gehele saldo vrij opneembaar.

Onder de vorderingen is een bedrag van € 108.747 opgenomen, zijnde een vordering in verband met de subsidie Eerste 

Lijnsverblijf en € 47.090 inzake een vordering in het kader van de ZVW.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

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

€ €

Reserve aanvaardbare kosten 4.310.951 3.822.880

Algemene en overige reserves 135.177 135.177

Totaal eigen vermogen 4.446.128 3.958.057

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 3.822.880 488.071 4.310.951

Algemene reserves 135.177 135.177

Totaal bestemmingsreserves 3.958.057 488.071 0 4.446.128

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

Voorziening groot onderhoud 600.827 60.000 0 660.827
Voorziening jubilea personeel 60.164 1.422 2.377 59.209

Totaal voorzieningen 660.991 61.422 2.377 0 720.036

Toelichting per categorie voorziening:
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Voor de totstandkoming van bovenstaande voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen onder 5.1.4.

Gezien de onzekerheid van het moment van de uitstroom van de middelen is het niet mogelijk om de voorzieningen nader uit te 

splitsen naar jaren
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

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

€ €

Schulden aan banken 4.690.302 4.971.272

Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.690.302 4.971.272

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 5.231.685 5.476.577

Bij: nieuwe leningen 0

Af: aflossingen 286.917 244.892

Stand per 31 december  4.944.768 5.231.685

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 254.466 260.413

Stand langlopende schulden per 31 december 4.690.302 4.971.272

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 254.466 260.413

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 4.690.302 4.971.272

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.670.368 3.923.908

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

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

8. Kortlopende schulden

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

Crediteuren 447.008 293.554
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 254.466 260.413
Belastingen en sociale premies 352.371 340.848
Schulden terzake pensioenen 182.168 187.592
Nog te betalen salarissen 59.750 66.450
Vakantiegeld 200.947 189.132
Vakantiedagen 210.404 211.987
Rente 163.462 169.912
Overige schulden: 266.290 357.655

Totaal overige kortlopende schulden 2.136.866 2.077.543

9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor de leningen met een saldo per 31-12-2015 van € 4.917.541 zijn door de gemeente Heerhugowaard borgstellingen verstrekt.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Voor de leningen zijn geen zekerheden verstrekt.
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De extramurale (wijkverpleging) productie PV (persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 

gefinancierd vanuit de Zvw. Op grond van de beleidsregel BR/CU-7124 Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 

2015 bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengst betreffende de wijkverpleging een teugbetalingsverplichting 

wordt opgelegd in 2016 ingeval achteraf blijkt dat een macro-overschrijding is ontstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat landelijk nog geen inzicht in de omvang van deze eventuele verplichting. De 

Pieter Raat Stichting is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit het 

macrogeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet ot 

uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2015.
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5.1.6 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 2015

- aanschafwaarde 7.879.149 2.492.869 997.371 11.369.389

- cumulatieve herwaarderingen 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.246.139 1.672.068 497.011 4.415.218

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 5.633.010 820.801 500.360 0 0 6.954.171

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 74.018 74.018

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 169.475 124.563 197.649 491.687

 - inhaalafschrijvingen 17.793 1.997 33.966 53.756

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 429.026 26.604 495.291 950.921

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 429.026 26.604 495.291 950.921

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -187.268 -126.560 -157.597 0 0 -471.425

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 7.450.123 2.466.265 576.098 0 0 10.492.486

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.004.381 1.772.024 233.335 0 0 4.009.740

Boekwaarde per 31 december 2015 5.445.742 694.241 342.763 0 0 6.482.746

Afschrijvingspercentage 2,4% 5,1% 23,2%
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5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 31 

december 

2014

Nieuwe 

leningen in 

2015

Aflossing in 

2015

Restschuld 

31 december 

2015

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2016
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 1-aug-01 567.225 40 jaar onderhands 6,19% 382.877 14.181 368.696 297.791 24 lineair 14.180 gemeentegarantie

Rabobank 1-jul-01 5.218.473 50 jaar onderhands 6,18% 3.861.670 104.368 3.757.302 3.235.462 34 lineair 104.370 gemeentegarantie

Rabobank 1-jul-88 136.134 30 jaar onderhands 5,73% 34.412 34.412 0 0 3 annuitair 0 gemeentegarantie

BNG 16-jan-96 2.186.406 25 jaar onderhands 1,57% 916.424 124.880 791.544 137.115 6 annuitair 126.840 gemeentegarantie

Rabobank 1-jan-99 181.512 20 jaar onderhands 4,60% 36.302 9.076 27.226 0 2 lineair 9.076 geen

Totaal 5.231.685 0 286.917 4.944.768 3.670.368 254.466
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:   2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 504.865 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 9.379.518 10.173.185

Opbrengsten Wmo 335.982 87.018

Overige zorgprestaties 5.411 6.246

Totaal 10.225.776 10.266.449

Toelichting:

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 216.901
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 95.307 118.237

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 65.874 68.628

Totaal 378.082 186.865

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Overige dienstverlening

Verkoop maaltijden 212.673 305.880

Overige dienstverlening 25.270 41.497

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

Overige opbrengsten 105.135 173.873

Totaal 343.078 521.250

Toelichting:
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De opbrengsten voor wijkverpleging werden in 2014 verantwoord onder overige opbrengsten en in 2015 onder opbrengsten 

zorgverzekeringswet.

Subsidies Wlz/Zvw-zorg betreffen subsidies voor Eerstelijns verblijf en zorginfrastructuur.

In verband met gewijzigde wetgeving zijn opbrengsten in 2015 anders gerubriceerd dan in 2014.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 5.847.487 5.499.381

Sociale lasten 865.677 831.590

Pensioenpremies 449.927 454.410

Andere personeelskosten: 254.911 187.397

Subtotaal 7.418.002 6.972.778

Personeel niet in loondienst 215.996 117.367

Totaal personeelskosten 7.633.998 7.090.145

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 153 148

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 153 148

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 4.165 4.165

- materiële vaste activa 545.443 765.520

Totaal afschrijvingen 549.608 769.685

Toelichting:

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 689.967 721.563

Algemene kosten 756.932 809.508

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 47.964 34.215

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 153.970 192.013

- Energiekosten gas 103.924 101.632

- Energiekosten stroom 62.422 67.009

- Energie transport en overig 53.393 52.819

Subtotaal 373.709 413.473

Huur en leasing 100.295 73.852

Dotaties en vrijval voorzieningen 60.000 62.463

Totaal overige bedrijfskosten 2.028.867 2.115.074

Toelichting:
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In verband met wijzigingen van de afschrijvingstermijnen voor inventaris en ICT waren de afschrijvingen in 2014 hoger.

Voor een specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar het vaste activa overzicht in paragraaf 5.1.6.

In de kosten van huur is een eenmalige afboeking opgenomen voor de huur van de Mediaan in verband met het stopzetten van de 

activiteiten aldaar. Het huurcontract loopt tot medio 2017.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rentebaten 31.138 35.728

Subtotaal financiële baten 31.138 35.728

Rentelasten -277.530 -314.544

Subtotaal financiële lasten -277.530 -314.544

Totaal financiële baten en lasten -246.392 -278.816

16. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

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

1 Bestuurder

Voorzitter Raad 

van toezicht

overige leden 

Raad van 

toezicht

2 15-mrt-12

3

4 100,00%

5

107.071 5.500 3.000

6 Winstdelingen en bonusbetalingen

7 Totaal beloning (5 en 6) 107.071 5.500 3.000

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 1.500

9

10.584

10

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 119.155 5.500 3.000

11 Beloning 2014 118.750 5.500 3.000

12 C

17. Honoraria accountant 2015 2014

€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 19.613 19.419

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 8.262 3.388

3 Fiscale advisering 1.629

4 Niet-controlediensten 1.506

Totaal honoraria accountant 29.504 24.313
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Toelichting:

Deeltijdfactor (percentage)

De toelichting op de bezoldiging van functionarissen in het kader van de WNT is opgenomen onderparagraaf 5.1.4 

Waarderingsgrondslagen. Alle overige leden Raad van Toezicht ontvangen dezelfde renummering bezoldiging

Bezoldigingsklasse zorginstelling

In dienst tot (datum)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn (in €)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De specificatie is als volgt:

18. Transacties met verbonden partijen.

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

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

19. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

W.G.

G.M. Krieg Heerhugowaard, 19 april 2016

Raad van toezicht

W.G. W.G.

H.K. Oosterink 19 april 2016 A.M.H. Koning 19 april 2016

W.G. W.G.

W.P. Zijlstra 19 april 2016 E.W. Drenth 19 april 2016

W.G.

J.F.T. Quick 19 april 2016
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

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

van 19 april 2016.

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

van 19 april 2016.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Nevenvestigingen

De Pieter Raat Stichting heeft geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatbestemming.



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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