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Stichting St. Elisabeth

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €
ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 767.352 808.371

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 767.352 808.371

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 0 0

DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 41.234 158.044

Debiteuren en overige vorderingen 7 302.046 382.556

Effecten 8 0 0

Liquide middelen 9 3.446.690 2.621.728

Totaal vlottende activa 3.789.970 3.162.328

Totaal activa 4.557.322 3.970.699

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €
PASSIVA

Vermogen 10

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 127.205 127.205

Bestemmingsfondsen 2.734.250 2.472.122

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal vermogen 2.861.500 2.599.372

Voorzieningen 11 168.435 182.969

Langlopende schulden (nog voor meer 12 0 0

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0

Overige kortlopende schulden 13 1.527.387 1.188.358

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.527.387 1.188.358

Totaal passiva 4.557.322 3.970.699
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Stichting St. Elisabeth

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 10.139.159 9.519.202

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 77.102 112.904

Overige bedrijfsopbrengsten 18 560.024 925.540

Som der bedrijfsopbrengsten 10.776.285 10.557.646

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 7.106.800 6.666.549

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 132.874 166.408

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 23 3.274.983 3.443.621

Som der bedrijfslasten 10.514.657 10.276.578

BEDRIJFSRESULTAAT 261.628 281.068

Financiële baten en lasten 24 500 1.649

RESULTAAT BOEKJAAR 262.128 282.717

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €
Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 262.128 282.717
  

262.128 282.717
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 261.628 281.068

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 132.874 166.408

- mutaties voorzieningen 11 -14.534 151.003

- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 0

118.340 317.411

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 7 80.510 251.532

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 116.810 -85.895

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 339.029 -651.012

536.349 -485.375

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 916.317 113.104

Ontvangen interest 24 500 1.649

Betaalde interest 24 0 0

500 1.649

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 916.817 114.753

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -91.855 -34.851

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -91.855 -34.851

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kortlopend bankkrediet 13 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 824.962 79.902

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 2.621.728 2.541.826

Stand geldmiddelen per 31 december 9 3.446.690 2.621.728

Mutatie geldmiddelen 824.962 79.902

Toelichting:
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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

Stelselwijziging Voorzieing Groot Onderhoud

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen
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Besloten is om de waarderingsgrondslag van de Voorzieing Groot Onderhoud met ingang van 1 januari 2018 

aan te passen. De reden voor deze stelselwijziging is gelegen in de verbetering van het inzicht dat de 

jaarrekening geeft, aangezien de nieuwe waarderingsgrondslag meer in overeenstemming is met de 

bedrijfseconomische normen. Als gevolg van de stelselwijziging is het resultaat (voor belastingen) over 2018 € 
40.000,- hoger dan op basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag; de invloed op het 

vermogen per 31 december 2018 bedraagt € 286.405,-. Het is niet mogelijk om de invloed van de 
stelselwijziging op volgende boekjaren betrouwbaar in te schatten.

De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans en winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar zijn 

aangepast aan het nieuwe stelsel.

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

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

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

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

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling, omdat er sprake is van een 

solide financiële positie en stabiele positieve financiële resultaten.

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

uitzondering van het volgende:

xxx

Zorginstelling St. Elisabeth is statutair (en feitelijk) gevestigd te Roosendaal, op het adres Wouwseweg 21, en 

is geregistreerd onder KvK-nummer 41102327.

De belangrijkste activiteiten zijn het bieden van verblijf met verzorging respectievelijk verpleging.

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

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.

Als verbonden partij voor de stichting kan de Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal worden 

aangemerkt, die is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van de stichting. De belangrijkste transacties 

tussen de congregatie en St. Elisabeth betreffen huur, onderhoud gebouw en loonkosten, welke plaatsvinden 

op basis van marktconforme prijzen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 

levensduur van het vast actief.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling St. elisabeth.

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij 

de eeerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten 

in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna 

beschreven manier gewaardeerd.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen 

lagere opbrengstwaarde.

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

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden
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Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als 

een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                

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

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

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

van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 

van verwachte oninbaarheid.

´- Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

- De voorziening voor jubileumuitkeringen aan het personeel is op individuele grondslag berekend, waarbij 

rekening is gehouden met het salaris, de blijfkans en de sterftekans. De voorziening wordt tijdsevenredig 

opgebouwd gedurende het dienstverband van de medewerkers.

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Stichting St. Elisabeth 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 St. 

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. St. Elisabeth 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. De dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 

31 december 2026 moet de dekkingsgraad minimaal 124% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per eind jan 

2018 bedroeg 99%. Het pensioenfonds  verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor 

de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te 

voeren.  St. Elisabeth 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. St. Elisabeth heeft daarom 

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

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.

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.

De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) interest. 
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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
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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.

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.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.



Stichting St. Elisabeth

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0

Machines en installaties 28.693 32.436

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 738.659 775.935

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 767.352 808.371

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Boekwaarde per 1 januari 808.371 939.928

Bij: investeringen 91.855 34.851

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 132.874 166.408

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 767.352 808.371

Toelichting:

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

t/m 2015 2016 2017 2018 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 158.044 158.044

Financieringsverschil boekjaar 41.234 41.234

Correcties voorgaande jaren 0 0 0 0

Betalingen/ontvangsten 0 0 -158.044 -158.044

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -158.044 41.234 -116.810

Saldo per 31 december 0 0 0 41.234 41.234

Stadium van vaststelling (per erkenning): 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 41.234 158.044

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

41.234 158.044

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 9.691.059 8.970.479

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 9.649.825 8.812.435

Totaal financieringsverschil 41.234 158.044
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 83.862 73.281

Overige vorderingen:

Vordering op congregatie 127.342 140.684

Nog te ontvangen bedragen 90.842 168.591

Totaal debiteuren en overige vorderingen 302.046 382.556

9. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 3.445.577 2.619.350

Kassen 1.113 2.378

Totaal liquide middelen 3.446.690 2.621.728

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

PASSIVA

10. Groepsvermogen

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

€ €

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 127.205 127.205

Bestemmingsfondsen 2.734.250 2.472.122

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal groepsvermogen 2.861.500 2.599.372

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

Totaal kapitaal 45 0 0 45

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €
Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Zelfsturende Teams 127.205 0 0 127.205

Totaal bestemmingsreserves 127.205 0 0 127.205

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €
Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen: 0 0 0 0

Reserve aanvaardbare kosten 2.472.122 262.128 0 2.734.250

Totaal bestemmingsfondsen 2.472.122 262.128 0 2.734.250

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: 0 0 0 0

Overige reserves: 0 0 0 0

Totaal algemene en overige reserves 0 0 0 0

Toelichting:
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gefinancierde activiteiten

Kapitaal

Hieronder worden reserves opgenomen die voortkomen uit de subsidie/ en-of zorggebonden, dan wel collectief

Hieronder wordt opgenomen het bij oprichting of later ingebrachte kapitaal
Bestemmingsreserves
Heieronder zijn reserves opgenomen bestemd voor het coachen en begeleiden van personeel in het kader van 
zelfsturende teams
Bestemmingsfondsen
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

- jubileumverplichtingen 68.158 9.466 0 0 77.624

- langdurig zieken 114.811 0 24.000 0 90.811

Totaal voorzieningen 182.969 9.466 24.000 0 168.435

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

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 90.811

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 77.624

hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

Toekomstige jubileaverplichtingen: De voorziening voor jubileumuitkeringen aan het personeel is op individuele grondslag

berekend, waarbij rekening is gehouden met het salaris, de blijfkans en de sterftekans. De voorziening wordt tijdseven-

opgebouwd gedurende het dienstverband van de medewerkers. De ingeschatte disconteringsvoet die is gehanteerd

bij de bepaling van de voorziening is 3%.

Langdurig zieken: De voorziening voor langdurig zieken is op 31 decembert 2018 berekend, waarbij rekening is gehouden 

met het salaris niveau van 2019

13. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 230.552 205.333

Schulden aan congregatie 40.797 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 188.717 148.296

Schulden terzake pensioenen 57.930 34.555

Nog te betalen salarissen 79.493 79.622

Overige schulden:

Nog te betalen kosten:

Diverse 306.907 152.728

Vooruitontvangen opbrengsten: 0 0

Vakantiegeld 216.499 181.585

Vakantiedagen 406.492 386.239

Totaal overige kortlopende schulden 1.527.387 1.188.358

Toelichting:

De nog te betalen kosten hebben een loooptijd < 1 jaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

14. Financiële instrumenten

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:
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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 niet ondergebracht bij verzekeraars.

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.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties

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.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar €
1.361.000,-. De resterende looptijd van het(de) huurcontract(en) bedraagt 1 jaar.
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 0 69.002 1.657.373 0 0 1.726.375

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 36.566 881.438 0 0 918.004

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 0 32.436 775.935 0 0 808.371

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 91.855 0 0 91.855

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 3.743 129.131 0 0 132.874

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

 

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 130.702 0 0 130.702

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 130.702 0 0 130.702

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -3.743 -37.276 0 0 -41.019

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 0 69.002 1.618.526 0 0 1.687.528

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 40.309 879.867 0 0 920.176

Boekwaarde per 31 december 2018 0 28.693 738.659 0 0 767.352

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 6,67% 20,0% 0,0% 0,0%
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 312.786 380.289

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 9.691.059 8.970.479

Opbrengsten Wmo 121.139 120.404

Wettelijk Budget WLZ-zorg correcties voorgaande jaren 0 -42

Overige zorgprestaties 14.175 48.072

Totaal 10.139.159 9.519.202

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Subsidies Zvw-zorg 0 0

Budgetcorrecties uit voorgaande jaren 0 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 77.102 112.904

Totaal 77.102 112.904

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten Facilitair 342.421 272.407

Zorginfrastructuur 0 101.078

Dienstverlening aan derden 0 107.254

Diverse 217.603 444.801

Totaal 560.024 925.540

Toelichting:

De daling van de diverse opbrengsten is het gevolg van het wegvallen van een financiële bijdrage door de Congregatie

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 5.246.390 4.923.381

Sociale lasten 815.639 747.393

Pensioenpremies 423.232 380.113

Andere personeelskosten:

Andere personeelskosten 268.433 335.375

Subtotaal 6.753.694 6.386.262

Personeel niet in loondienst 353.106 280.287

Totaal personeelskosten 7.106.800 6.666.549

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

St. Elisabeth 134 127

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 134 127

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

In 2017 is opgenomen een Voorziening Langdurig Zieken. De kosten daarvan zijn gerubriceerd onder Andere 
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Franciscanessen van Mariadal

personeelskosten. In 2018 heeft er per saldo een onttrekking aan deze voorziening plaatsgevonden
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 132.874 166.408

Totaal afschrijvingen 132.874 166.408

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 666.880 599.457

Algemene kosten 512.873 460.748

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 336.998 298.371

Onderhoud en energiekosten 365.155 322.775

Huur en leasing 1.383.611 1.766.078

Dotaties en vrijval voorzieningen 9.466 -3.808

Totaal overige bedrijfskosten 3.274.983 3.443.621

Toelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 500 1.649

  

Subtotaal financiële baten 500 1.649

Rentelasten 0 0

  

Subtotaal financiële lasten 0 0

Totaal financiële baten en lasten 500 1.649
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De sterke mutaties in de Overige Bedrijfskosten zijn het gevolg van: Toename externe cliënten voor voedingsmiddelen en hotelmatige 

kosten. Onderhoud aan het VOS en Telefonie (Onderhoudkosten). Advieskosten voor diverse projecten (Algemene kosten).  De 

huurlasten dalen n.a.v. het toepassen van de NHC inkomsten als basis grondslag voor de bepaling van de huursom.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2018 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
M.E. Bouwman

1 Bestuurder

2 15-aug-13
3 heden
4 Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

6 103.832
7 10.692

8 Totaal bezoldiging 114.524

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 125.000

2017
1 Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

3 98.185
4 10.422

5 Totaal bezoldiging 108.607

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 121.000

Toelichting:
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Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in 

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in 

Functie (functienaam)

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 
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Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
H.J. Weggen J.L.O. Duijvestein - Van Rijn

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT

2 1-jan-13 1-mrt-16
3 heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.025 7.350

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.750 12.500

Vergelijkende cijfers 2017

1 7.425 4.950

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.150 12.100

J.M.G.A. Schols A.C.M. van Osch

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

2 1-nov-16 1-nov-16
3 heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 7.350 7.350

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.500 12.500

Vergelijkende cijfers 2017

1 4.950 4.950

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.100 12.100

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700
C.B.I.M. van der Vliet Lid RvT

Toelichting

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

27. Honoraria accountant 2018 2017

€ €
De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 41.155 30.123

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 6.000 0

3 Fiscale advisering 0 2.375

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 47.155 32.498

Toelichting:

28. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Een deel van de kosten heeft betrekking op controle werkzaamheden over de jaarrekening van 2017.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

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

26.

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp 

aan Stichting St. Elisabeth een totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling 

betreft klasse II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 125.000. Dit 
maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                             

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.750 en 
voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 12.500. Deze maxima worden niet overschreden. 

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

A.van.Straten
Variabel VAA
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting St. Elisabeth heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 8 mei 2019.

De raad van toezicht van de Stichting St. Elisabeth heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering 

van 8 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

Dhr. Drs. H.J. Weggen MHA zuster C.B.I.M. van der vliet

Voorzitter

W.G. W.G.

Mevr. Dr. O.J.L. van Rijn Dhr. Drs. A.C.M. van Osch

W.G. W.G.

Prof. Dr. J.M.G.A. Schols Mevr. Drs. M.E. Bouwman

Bestuurder
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting St. Elisabeth heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten zijn geen specifieke bepalingen over de bestemming van het resultaat opgenomen.


