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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 2.251.151 2.311.590

Financiële vaste activa 2 165.646 248.469

Totaal vaste activa 2.416.797 2.560.059

Vlottende activa

Voorraden 3 21.000 21.000

Debiteuren en overige vorderingen 5 382.997 79.392

Liquide middelen 6 627.944 1.105.769

Totaal vlottende activa 1.031.941 1.206.161

Totaal activa 3.448.738 3.766.220

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

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 1.002.565 1.171.557

Bestemmingsreserves 0 -176.442

Totaal eigen vermogen 1.002.565 995.115

Voorzieningen 8 10.480 62.386

Langlopende schulden (nog voor meer 9 1.457.242 1.537.374

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 75.854 88.730

Overige kortlopende schulden 10 902.597 1.082.615

Totaal passiva 3.448.738 3.766.220
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 8.854.289 9.219.358

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 13 306.971 173.957

Overige bedrijfsopbrengsten 14 372.276 366.446

Som der bedrijfsopbrengsten 9.533.536 9.759.761

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 6.460.282 6.481.965

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 240.189 257.575

Overige bedrijfskosten 17 2.744.863 2.831.293

Som der bedrijfslasten 9.445.334 9.570.833

BEDRIJFSRESULTAAT 88.202 188.928

Financiële baten en lasten 18 -80.752 -82.276

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 7.450 106.652

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 7.450 106.652

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve Aanvaardbare kosten 7.450 106.652
7.450 106.652
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 88.202 188.928

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1 232.680 257.575

- mutaties voorzieningen 8 -51.906 52.320

180.774 309.895

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 5 -303.605 29.898

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -12.876 -36.344

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 -180.018 62.686

-496.499 56.240

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -227.523 555.063

Ontvangen interest 18 1.460 2.111

Betaalde interest 18 -82.212 -84.387

-80.752 -82.276

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -308.275 472.787

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -89.418 -242.386

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -89.418 -242.386

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -80.132 -70.840

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -80.132 -70.840

Mutatie geldmiddelen -477.825 159.561

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 1.105.769 946.208

Stand geldmiddelen per 31 december 6 627.944 1.105.769

Mutatie geldmiddelen -477.825 159.561

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

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

Grondslagen WNT

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

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

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de stichting  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

• het bedrag van het eigen vermogen en het resultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening onder 

vermelding van het jaar waarop deze betrekking heeft.

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

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

deze jaarrekening gehanteerd.

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

Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Woonzorgcentrum Raffy is statutair (en feitelijk) gevestigd te Breda, op het adres B. de Wildestraat 400.

De belangrijkste activiteiten zijn hulpverlening aan zorgbehoeftige ouderen.

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 algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 

geamortiseerde kostprijs.

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

Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen inzake Bestemmingsreserve Egalisatierekening afschrijving

Het saldo van de op grond van de bekostigingssystematiek in de subsidie toegekende bedragen

voor afschrijvingen en de werkelijke afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen

zijn opgenomen onder de Reserve Aanvaardbare Kosten.
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Groot onderhoud:

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

voordoen.

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

Verstrekte leningen en overige vorderingen

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

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen

geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

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 gebruiksduur van het vast 

actief.

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

basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Naar verwachting zullen de afschrijvingen worden 

terugverdiend.                                                                                                                                                         De 

volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen :Verbouwing  Boschstraat annuïtair 40j / 6,37%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : Instandhouding 10%.

• Kosten van ontwikkeling : financiële vaste activa 16,67%. 

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.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van indirecte methode. 

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt 

in overeenstemming met het basiscontract.

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

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen 

Met betrekking tot onder andere uitgestelde beloningen is met ingang van 2006, gebaseerd op RJ 271.401,

een voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel gevormd. De Stichting volgt de wettelijke

vergoedingen voor 12,5-, 25- en 40- jarig dienstverband voor werknemers werkzaam in de VVT sector.

Voorziening personeel Tweede ziektejaar.

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten
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Eind 2014 is er sprake van twee langdurige ziektegevallen, waarvan het de verwachting is dat deze niet zullen 

reïntegreren. Om die reden is in 2014 besloten een voorziening voor langdurig zieken in het tweede ziektejaar te 

treffen, omdat deze als extra personeelslasten drukken boven op de benodigde formatie. In 2015 is deze 

voorziening weer vrijgevallen, vanwege het feit dat er geen sprake meer is van langdurig zieken.

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 opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten. Bij de berekening 

van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering.

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

verantwoord.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. 

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

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

(nominale waarde).

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

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 

gerealiseerd zijn.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

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

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

deze jaarrekening gehanteerd.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als 

opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 

gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-

en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere 

rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals 

opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en 

de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt 

verwerkt als overheidssubsidie.

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.

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Raffy 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 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 juni 2015 bedroeg de dekkingsgraad 102%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen 

voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om 

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Raffy 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. 

Raffy heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord.



Stichting Woonzorgcentrum Raffy

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen, terreinen en installaties 1.669.890 1.692.288

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 581.261 619.303

Totaal materiële vaste activa 2.251.151 2.311.591

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.311.591 2.243.956

Bij: investeringen 89.418 242.386

Af: afschrijvingen 149.858 174.752

Boekwaarde per 31 december 2.251.151 2.311.590

Toelichting:

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 165.646 248.469

Totaal financiële vaste activa 165.646 248.469

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 248.469 331.292

Afschrijving -82.823 -82.823

Boekwaarde per 31 december 165.646 248.469

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

mutatieoverzicht onder 5.1.8.

zijn afgehandeld.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Deze post betreft een vordering uit hoofde van de compensatieregeling en zal eind 2018 volledig
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

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

€ €

Voedingsmiddelen 21.000 21.000

Totaal voorraden 21.000 21.000

Toelichting:

Er heeft eind 2015 geen nieuwe voorraadopname plaatsgevonden.

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van  

   financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari   -88.730 -88.730

Financieringsverschil boekjaar  -75.854 -75.854

Correcties voorgaande jaren   40.244 40.244

Betalingen/ontvangsten   48.486 48.486

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 88.730 -75.854 12.876

Saldo per 31 december 0 0 0 -75.854 -75.854

Stadium van vaststelling (per erkenning):

300-0962 c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -75.854 88.730

75.854 -88.730

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wals-zorg (exclusief subsidies) 7.925.983 9.170.512

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 8.001.837 9.259.242

Totaal financieringsverschil -75.854 -88.730

Toelichting:
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De correctie voorgaande jaren ad € 40.244 betreft de inhaalindex van 2014 welke in 2015  is

uitbetaald.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 16.778 20.081

Overige vorderingen:

Zorgverzekeraars inzake ZW 114.721 0

Gemeenten inzake de WMO 52.551 0

Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde bedragen 42.137 2.558

Nog te ontvangen bedragen:

subsidies 113.807 30.000

overige bedragen 37.215 14.686

te verrekenen met personeel 5.788 12.067

Totaal debiteuren en overige vorderingen 382.997 79.392

Toelichting:

Het per 31 december 2015  nog te ontvangen subsidiebedrag ad € 113.807, betreft de subsidie voor

6. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 608.842 1.082.819

Kassen 24.116 24.535

Kruisposten -5.014 -1.585

Totaal liquide middelen 627.944 1.105.769

Toelichting:

Hoewel een bedrag van € 230.972 op de depositorekening van de Rabobank zijn geplaatst,
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de Zorginfrastructuur 2015 van € 42.217 en subsidie eerstelijnszorg 2015 van € 41.590.

zijn deze gelden direct opvraagbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 1.002.565 1.171.557

Bestemmingsreserves 0 -176.442

Bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 1.002.565 995.115

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 1.171.557 7.450 176.442 1.002.565

Totaal kapitaal 1.171.557 7.450 176.442 1.002.565

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsreserve Boschstraat niet AWBZ -176.442 0 -176.442 0

Totaal bestemmingsreserves -176.442 0 -176.442 0

Toelichting:
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De bestemmingreserve Boschstraat niet AWBZ ad - € 176.442 is ontstaan uit WMO activiteiten van 

vóór 1 april 2012, welke met de nieuwe regelgeving in 2015 ten laste van de RAK is gebracht.



Stichting Woonzorgcentrum Raffy

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt: 1-jan-2015 31-dec-2015

€ € € € €

Voorziening uitgestelde

beloning jubilea 8.757 4.018 2.295 0 10.480

Voorziening ziekte 2e jaar 53.629 0 44.277 9.352 0

Totaal voorzieningen 62.386 4.018 46.572 9.352 10.480

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

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 4.018

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 6.462

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.500

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening uitgestelde beloning jubilea is in 2015 gemuteerd met de de daadwerkelijk in 2015 aan

het personeel uitbetaalde jubileumgratificaties en de voor 2016 te verwachten uit te keren jubileum-

gratificaties.

De voorziening tweede ziektejaar is in 2015 in zijn geheel onttrokken/ vrij gevallen; op 31 december 2014 

was er sprake van twee langdurige ziektegevallen, waarvan 1 personeelslid per 1 januari 2016 volledig 

is hersteld en het andere personeelslid met ingang van maart 2016 een WIA-uitkering geniet en deze

medewerker zal met ingang van 1 juni 2016 volledig uit dienst gaan. Met de kosten die hiervoor in 2016

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

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

€ €

Schulden aan banken 1.457.242 1.537.374

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 1.457.242 1.537.374

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 1.608.214 1.679.054

Af: aflossingen 70.840 70.840

Stand per 31 december  1.537.374 1.608.214

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 80.132 70.840

Stand langlopende schulden per 31 december 1.457.242 1.537.374

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

 beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 80.132 70.840

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.457.242 1.537.374

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.229.021 1.254.012
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verschuldigd zijn, is bij de begroting van 2016 al rekening gehouden.



Stichting Woonzorgcentrum Raffy

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

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

overzicht leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

10. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 187.509 257.420

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 80.132 70.840

Belastingen en sociale premies 246.784 256.410

Schulden terzake pensioenen 136.628 99.071

Nog te betalen salarissen 30.810 3.496

Vakantiegeld 200.354 195.919

Vakantiedagen 12.892 26.707

Nog te betalen kosten:

nog te betalen kosten 7.488 172.752

Totaal overige kortlopende schulden 902.597 1.082.615

Toelichting:

Als onderdeel van de standaardbankverklaring van de Rabobank zijn er faciliteiten opgenomen.

Hierbij gaat het om de volgende faciliteiten:

- Krediet op de rekening-courant van € 40.000,--.

- Verpanding van inventaris en vorderingen VWS subsidies t.b.v. de lening groot € 545.000,--.

Stichting Raffy heeft met ingang van 1 juni 2014 een maandelijkse verplichting van € 735,91 met

 betrekking tot de leaseauto van de bestuurder Dhr. G. van de Pluijm.

De resterende looptijd van deze verplichting is 29 maanden. De totale verplichting is € 21.641,39.

Stichting Raffy heeft vanaf medio 2004 een jaarlijkse huurverplichting inzake de huur van het gebouw

aan de Bernard de Wildestraat 400 te Breda. De hoogte van deze huur is vastgesteld op een jaarlijks 

aflopend bedrag.

Voor 2016 zal dit € 704.458 exclusief bijdrage onderhoud bedragen.
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Bank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen



5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Onzekerheden opbrengstverantwoording

ORT-vergoeding over vakantiedagen
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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. Stichting Woonzorgcentrum Raffy  heeft op 

basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en 

verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. 

Raffy verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en 

verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning. 

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 Raffy. 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 Raffy 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. 



Stichting Woonzorgcentrum Raffy

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en administratieve Totaal

terreinen uitrusting

€ € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 1.794.670 1.933.686 3.728.356

- cumulatieve afschrijvingen 102.382 1.314.383 1.416.765

Boekwaarde per 1 januari 2015 1.692.288 619.303 2.311.591

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 89.418 89.418

- afschrijvingen 22.398 127.460 149.858

  per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -22.398 -38.042 -60.440

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 1.794.670 2.023.104 3.817.774

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 124.780 1.441.843 1.566.623

Boekwaarde per 31 december 2015 1.669.890 581.261 2.251.151

Afschrijvingspercentage 10% + ann 40j 6,37% 10% + 20%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op

grond van

compensa- Totaal

tieregeling

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2015 248.469 248.469

Afschrijving  -82.823 -82.823

Boekwaarde per 31 december 2015 165.646 165.646

Afschrijvingspercentage 16,7% 16,7%
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BIJLAGE

5.1.8 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

€ % € € € € € €

RABO 30-okt-99 1.633.609 40 hypothecair var. 385.714 0 40.840 344.874 201.175 9 lineair 28.740 Pand Boschstraat

RABO 1-okt-08 650.000 20 rek-courant var. 650.000 0 0 650.000 513.923 13 ineens na 20 jaar 25.696 Pand Boschstraat

RABO 1-okt-08 750.000 20 rek-courant var. 572.500 0 30.000 542.500 513.923 18 lineair 25.696 Pand Boschstraat

Totaal 1.608.214 0 70.840 1.537.374 1.229.021 80.132

Toelichting:

Een nieuwe lening van € 642.404 tegen een rente percentage van 3% per jaar en een lening van € 642.404 tegen een rentepercentage van 

2,25% per jaar.

De lening van 1999 is per 14 maart 2016 omgezet naar een resterende looptijd van 12 jaar.
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De twee leningen van 2018 zijn per 14 maart 2016, samen met de renteSWAP volledig afgelost.

Hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe leningen aangegaan met een looptijd van 25 jaar, waarop lineair wordt afgelost.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 8.854.289 9.219.358

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 306.971 173.957

Overige bedrijfsopbrengsten 372.276 366.446

Som der bedrijfsopbrengsten 9.533.536 9.759.761

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 6.460.282 6.481.965

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 240.189 257.575

Overige bedrijfskosten 2.744.863 2.831.293

Som der bedrijfslasten 9.445.334 9.570.833

BEDRIJFSRESULTAAT 88.202 188.928

Financiële baten en lasten -80.752 -82.276

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 7.450 106.652

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 7.450 106.652

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve Aanvaardbare kosten 7.450 106.652

7.450 106.652
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 540.329 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 7.966.228 9.170.512

Opbrengsten Wmo 284.799 0

Overige zorgprestaties 62.933 48.846

Totaal 8.854.289 9.219.358

Toelichting:

Met ingang van 2015 is de vroegere AWBZ financiering geregeld vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) de Zorg 

Verzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waardoor de vergelijking met 2014 wat gewijzigd is.

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 72.217 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 106.209 173.957

Overige Rijkssubsidies 86.955 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 41.590 0

Totaal 306.971 173.957

Toelichting:

subsidie nog opgenomen onder het Wettelijk budget.

Onder de Rijkssubsidies vanwege Ministerie van VWS is een bedrag van € 58,014 opgenomen vanuit het Stagefonds en

een bedrag van € 48.195 in het kader van Praktijkleren.

De overige Rijkssubsidies ad € 86.955 betreft een subsidie voor Indische Nederlanders, in 2014 was deze subsidie nog

opgenomen onder het Wettelijk budget!

De specificatie is als volgt: 2015 2014

Opbrengsten maaltijden TOKO en verhuur ruimte 228.277 244.431

Overige Opbrengsten  143.999 122.015

Totaal 372.276 366.446
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Onder het wettelijk budget voor aanvaardbarekosten Wlz-zorg is een bedrag opgenomen van € 40.244 zijnde definitieve

inhaal index 2014.

Onder de overige subsidies is een bedrag van € 41.590 opgenomen voor Subsidie eerste lijnszorg

Onder subsidies Wlz-ZvW - Zorg is het bedrag opgenomen voor de Zorginfrastructuur 2015 ad € 72.217, in 2014 was deze 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 4.589.954 4.670.729

Sociale lasten 781.339 781.238

Pensioenpremies 349.473 370.514

Andere personeelskosten:

doorberekende personeelskosten -63.904 -52.349

Andere personeelskosten 183.703 176.412

Subtotaal 5.840.565 5.946.544

Personeel niet in loondienst 619.717 535.421

Totaal personeelskosten 6.460.282 6.481.965

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

Verzorgingshuis zorg 104 111

Verpleeghuiszorg 28 30

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 132 141

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- financiële vaste activa 82.823 82.823

- materiële vaste activa 157.366 174.752

Totaal afschrijvingen 240.189 257.575

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 704.053 721.461

Algemene kosten 477.154 472.824

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 193.070 189.937

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 195.988 237.736

- Energiekosten gas 60.982 34.828

- Energiekosten stroom 136.466 140.820

- Energie transport en overig 47.405 10.146

Subtotaal 440.841 423.530

Huur en leasing 981.651 971.221

Dotaties en vrijval voorzieningen -51.906 52.320

Totaal overige bedrijfskosten 2.744.863 2.831.293

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rentebaten 1.460 2.111

Rentelasten -82.212 -84.387

Totaal financiële baten en lasten -80.752 -82.276
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

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

1 bestuurder

2 1-feb-88

3

4 100,00%

5 118.230

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 118.230

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0

9 10.599

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 128.829

11 Beloning 2014 128.557

12 C

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

C. Leijnse H. Ferdinandus P. van Tilburg L. Vandeputte

1 Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

2 1-feb-07 11-okt-10 1-jun-13 5-okt-09

3

4 nvt nvt nvt nvt

5

3.640 2.990 2.990 2.340

7 Totaal beloning (5 en 6) 3.640 2.990 2.990 2.340

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 3.640 2.990 2.990 2.340

11 Beloning 2014 3.640 2.990 2.990 4.680

12 C C C C

E. Leenheers

1 Lid RvT

2 1-jun-13

3

4 nvt

5 2.340

7 Totaal beloning (5 en 6) 2.340

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 2.340

11 Beloning 2014 2.340

12 C

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

5 punten toegekend, waardoor deze is vastgesteld in klasse C waarvan de inkomensgrens 2015 € 112.835 bedraagt.
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Voor de overschrijding van € 15.994 is het overgangsrecht van toepassing.

Naam

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

Deeltijdfactor (percentage)

Bezoldigingsklasse zorginstelling

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 29 april 2015 de WNT verantwoording beoordeeld en voor Raffy

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

Naam

Functionaris (functienaam)

Bezoldigingsklasse zorginstelling

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Bezoldigingsklasse zorginstelling

Deeltijdfactor (percentage)

In dienst tot (datum)
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 16.980 15.774

2 Fiscale advisering 0 1.071

Totaal honoraria accountant 16.980 16.845

Toelichting:

20. 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 19.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Dhr. G. van der Pluijm <Datum> Dhr. C.J. Leijnse <Datum>

Mevr. H. Ferdinandus <Datum> Mevr. L. VandePutte-Niemegeers <Datum>

Dhr. P. van Tilburg <Datum> Dhr. E.W. Leenheers <Datum>
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

Voor de bepaling van de accountantskosten zijn de kosten die betrekking hebben op het betreffende boekjaar berekend!
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de 

vergadering van 18 mei 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in 

de vergadering van 23 mei 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

Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Stichting Woonzorgcentrum Raffy.

In de statuten is bepaald, conform artikel 14, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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