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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 14.505.302 15.134.503

Financiële vaste activa 3 4.501 13.504

Totaal vaste activa 14.509.803 15.148.007

Vlottende activa

Voorraden 4 0 1.029

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 0

Debiteuren en overige vorderingen 7 209.652 737.535

Liquide middelen 9 2.582.947 2.338.343

Totaal vlottende activa 2.792.599 3.076.907

Totaal activa 17.302.402 18.224.914

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

PASSIVA € €

Groepsvermogen 10

Bestemmingsfondsen -1.291.295 -1.012.713

Algemene en overige reserves 869.191 833.950

Totaal groepsvermogen -422.104 -178.763

Voorzieningen 11 223.080 17.898

Langlopende schulden (nog voor meer 12 13.901.410 14.848.649

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 508.347 510.123

Overige kortlopende schulden 13 3.091.669 3.027.007

Totaal passiva 17.302.402 18.224.914
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 11.369.788 11.761.481

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 17 95.089 150.337

Overige bedrijfsopbrengsten 18 1.130.858 1.217.808

Som der bedrijfsopbrengsten 12.595.735 13.129.626

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 8.296.463 8.153.476

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 779.755 850.909

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 3.275.291 3.596.813

Som der bedrijfslasten 12.351.509 12.601.198

BEDRIJFSRESULTAAT 244.226 528.428

Financiële baten en lasten 23 -487.568 -511.778

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -243.342 16.650

RESULTAAT BOEKJAAR -243.342 16.650

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Davidshof 35.240 107.273

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -278.582 -90.623

Algemene / overige reserves 0 0
-243.342 16.650
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 244.226 528.428

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 779.755 850.909

- mutaties voorzieningen 205.182 -2.248

984.937 848.661

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 1.029 -1.029

- vorderingen 527.883 6.256

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -1.776 869.715

- kortlopende schulden (excl. schulden aan -145.890 -628.468

381.246 246.474

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.610.409 1.623.563

Ontvangen interest 931 2.036

Betaalde interest -488.499 -513.814

-487.568 -511.778

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.122.841 1.111.785

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -141.552 -433.339

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit -141.552 -433.339

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 300.000 500.000

Aflossing langlopende schulden -1.036.686 -726.516

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -736.686 -226.516

Mutatie geldmiddelen 244.603 451.930

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.338.343 1.886.413

Stand geldmiddelen per 31 december 2.582.947 2.338.343

Mutatie geldmiddelen 244.604 451.930
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Vestigingsplaats

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is gevestigd aan de Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort.

De Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Davidshof, statutair gevestigd in Amersfoort, maakt 

onderdeel uit van deze groep.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Continuïteit

Het bestuur van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis veronderstelt continuïteit van de organisatie. 

Na de heropening van de locatie Davidshof in 2014 werd in 2015  een positief resultaat gerealiseerd.

Het resultaat 2016 wordt éénmalig negatief beïnvloed door de afkoop ORT-claim 2012-2016.

De meerjaren exploitatieraming laat ook voor het jaar 2017 en verder positieve exploitatieresultaten zien.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

Presentatiewijziging

Groepsverhouding - consolidatie

De Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis, statutair gevestigd te Amersfoort, staat aan het hoofd van

een groep. De Stichting stelt als hoofd van de groep een geconsolideerde jaarrekening op.

In de geconsolideerde jaarrekening is tevens opgenomen een stichting, die tot de groep behoort. Het betreft

de volgende stichting:

- Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Davidshof te Amersfoort.

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling Verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de

consolidatie gebleven:

- Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort

- Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen te Amersfoort

- Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Monumenten te Amersfoort

- Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Havik te Amersfoort.

Activiteiten

WLZ, ZVW en de WMO. Verder worden extra ondersteuningspakketten aangeboden. Statutair doel van de tot 

Het Gasthuis richt haar activiteiten op ouderenzorg, intramuraal en extramuraal, gefinancierd door de 

groep behorende stichting Davidshof is het verwerven, instandhouden en vervreemden van monumenten. 

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

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

De presentatie van de opbrengsten in de resultatenrekening met inbegrip van de vergelijkende cijfers is 

aangepast aan de gewijzigde bekostiging van onze instelling. Dit wijkt af van het voorgeschreven model van de 

Richtlijn 655 Gezondheidszorg (versie 2015), maar is in overeenstemming met Ontwerp Richtlijn 655 

Gezondheidszorg (versie 2016). Naar onze mening geeft de nieuwe presentatie beter inzicht in de herkomst en 

aard van de opbrengsten.

Verslaggevingsperiode
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verbonden rechtspersonen

Alle groepsstichtingen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden

partij.

Transacties tussen groepsstichtingen worden in de consolidatie geëliminieerd (zie onderstaand). 

Verder is ook het groepshoofd, de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis, aan te merken als verbonden 

partij. De transacties tussen de verbonden partijen hebben met name betrekking op doorberekende 

huurkosten (€ 1.012.797).

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

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 

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

de jaarrekening genummerd.

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

voordelen naar St. Pieters en Bloklands 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.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het

actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot

het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of

nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de

verplichting aan een derde zijn overgedragen. 

Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer

wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of

betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van St. Pieters en Bloklands

Gasthuis.

Gebruik van schattingen

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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 

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

Pagina 8



Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

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

lineaire jaarlijkse afschrijvingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste

van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het

goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. 

Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor

in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de 

afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen.

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

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

betalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

•     Bedrijfsgebouwen; 2-5%

•     Machines en installaties: 5-10%

•     Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10-20%.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden opgenomen voor de nominale waarde.

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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 nominale waarde.

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen, die op 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 ver-

plichtingen 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.

Voorziening uitgestelde beloningen

als gevolg van jubilea personeel, zoals voorgeschreven in de CAO, rekening houden met blijfkans en leeftijd.

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.

Voorziening afkoop ORT 2012-2016

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. Met de vaststelling van de nieuwe cao VVT 202016-2018 zijn afspraken gemaakt over de

afkoop van de ORT claim over de periode 2012-2016. Op basis van deze afspraken heeft St. Pieters en

Bloklands Gasthuis een voorziening gevormd.  

Schulden

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

De voorziening uitgestelde loonverplichtingen omvat de contante waarde van toekomstige betalingsverplichtingen 
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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.

Opbrengsten

Overheidssubsidies

Personele lasten

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.

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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.
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

1.1.4.4 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

St. Pieters en Bloklands Gasthuis 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. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. St. Pieters en Bloklands Gasthuis betaalt hiervoor premies waarvan 

de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 

geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het 

pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg 

toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe 

berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 

december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Per 31 december 2016 is de dekkingsgraad 95,3%. 

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. Pieters en 

Bloklands Gasthuis 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. Pieters en Bloklands Gasthuis 

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

verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsstichtingen ontvangen (te ontvangen) en

aan derden en groepsstichtingen betaalde (te betalen) interest.
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 12.523.646 12.968.663

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.981.656 2.165.840

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 14.505.302 15.134.503

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 15.134.503 15.537.069

Bij: investeringen 141.552 433.339

Af: afschrijvingen 770.753 835.905

Boekwaarde per 31 december 14.505.302 15.134.503

Toelichting:

De investeringen in 2016 zijn als volgt te specificeren:

   - Hekwerk - slagboom Davidshof 12.845

   - Instandhouding 46.593

   - Inventaris 36.165

   - Automatisering 45.949

141.552

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen immateriële vaste activa.

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

onder 1.1.6.
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Voorbereidingskosten nieuwe huisvesting 4.501 13.504

Totaal financiële vaste activa 4.501 13.504

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 13.504 28.508

Bij: investeringen 0 0

Af: afschrijvingen 9.003 15.004

Boekwaarde per 31 december 4.501 13.504

Toelichting:

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Emballage 0 1.029

Totaal voorraden 0 1.029

Toelichting:

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

Toelichting:

Deze post bestaat uit oude advies- en directiekosten ter voorbereiding van investeringen van de nieuwe locatie Wervershof. Voor een 

specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige financiële activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.16.

Voorbereidingskosten nieuwe huistvesting:

De voorraad emballage is ultimo 2016 gewaardeerd op nul.

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten.
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

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

2015 2016 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari   -510.123 -510.123

Financieringsverschil boekjaar 409 409

Correcties voorgaande jaren   1.367 1.367

Betalingen/ontvangsten   0 0

Subtotaal mutatie boekjaar 1.367 409 1.776

Saldo per 31 december -508.756 409 -508.347

Stadium van vaststelling (per erkenning):

  c a

    

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 508.347 510.123

-508.347 -510.123

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 10.990.754 11.355.356

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 10.990.345 11.865.479

Totaal financieringsverschil 409 -510.123

Toelichting:

Het financieringsoverschot ultimo 2015 is deels ontstaan door een fout in de initiële budgetaanvraag 2015. Hierdoor is een deel 

In de herschikking 2015 is de betreffende fout aangepast. Echter door de late verwerking van de nacalculatie 2015 door de Nza 

wordt het bedrag waarschijnlijk pas terugbetaald in de loop van 2017.

van de kapitaalslasten dubbel bekostigd. Zowel het Zorgkantoor als ook de Nza hebben deze fout niet opgemerkt.
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Vorderingen op debiteuren 43.348 55.073
    

Overige vorderingen:

 - Vorderingen op participanten en groepsstichtingen 0 37.909

 - Seminarie 0 71.742

 - Zorgverzekeringswet (ZVW) 23.505 20.538

 - Subsidie overgangsregeling Zorginfrastructuur 10.850 10.850

 - Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 44.757 42.242
   

Vooruitbetaalde bedragen:

 - Vooruitbetaalde bedragen 34.240 281.040
   

Nog te ontvangen bedragen:

 - Nog te ontvangen bedragen 52.952 218.141

Totaal debiteuren en overige vorderingen 209.652 737.535

Toelichting:

Het totaal van de post debiteuren en overige vorderingen is aanmerkelijk lager dan in 2015.

8. Effecten

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bankrekeningen 756.134 589.199

Kassen 5.994 7.497

Spaarrekeningen 1.819.107 1.740.584

Kruisposten 1.712 1.063

Totaal liquide middelen 2.582.947 2.338.343

Toelichting:

aan kredietinstellingen onder de rubriek kortlopende schulden.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor een deel heeft dit te maken met dat de onderlinge (schuld)posities tussen groepsstichtingen in 2016 in belangrijke mate zijn 

afgewikkeld. Tevens is de samenwerking met het Seminarie medio 2016 gestopt waardoor de deze onderlinge positie ook nul is.

Daarnaast heeft de overstap naar een ander financieel pakket (Bomas-Exact) tot gevolg dat boekingen met een factuurdatum 2016 welke

betrekking hebben op 2017 (éénmalig) anders in het financiële pakket zijn gezet.

De liquide middelen staan ter algehele en vrije beschikking aan de Stichting. Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen effecten.

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courant schulden bij banken worden opgenomen onder de schulden
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bestemmingsfondsen -1.291.295 -1.012.713

Algemene en overige reserves 869.191 833.950

Totaal groepsvermogen -422.104 -178.763

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

- Wet langdurige zorg -1.012.713 -278.582 0 -1.291.295

Totaal bestemmingsfondsen -1.012.713 -278.582 0 -1.291.295

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Overige reserves:

Overig Gasthuis 89.804 0 0 89.804

Overig Davidshof 744.147 35.240 0 779.387

Totaal algemene en overige reserves 833.951 35.240 0 869.191

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

Voorziening uitgestelde beloningen 17.898 1.318 4.136 0 15.080

Voorziening ORT 2012-2016 0 208.000 0 0 208.000

Totaal voorzieningen 17.898 209.318 4.136 0 223.080

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 208.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 15.080

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening uitgestelde beloningen:

Voorziening ORT 2012-2015

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. Met de vaststelling van de nieuwe cao VVT

2016-2018 zijn afspraken gemaakt over de afkoop van de ORT claim over de periode 2012-2016. Op basis van deze afspraken heeft

St. Pieters en Bloklands Gasthuis een voorziening gevormd.

stichting en in de verzorgingshuissector. 

De voorziening uitgestelde beloningen omvat de contante waarde van toekomstige betalingsverplichtingen als gevolg van 

jubilea-personeel, zoals voorgeschreven in de cao. De waarde is bepaald op basis van ervaringscijfers binnen de 
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Schulden aan banken en overige langlopende schulden 13.901.410 14.848.649

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 13.901.410 14.848.649

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 15.685.340 15.911.855

Bij: nieuwe leningen 300.000 500.000

Af: aflossingen 1.036.686 726.516

Stand per 31 december  14.948.654 15.685.339

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.047.244 836.690

Stand langlopende schulden per 31 december 13.901.410 14.848.649

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.047.244 836.690

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 13.901.410 14.848.649

Hiervan achtergesteld 3.485.000 2.250.000

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 6.363.373 7.852.516

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

ABN AMRO, hoofdsom € 2.000.000:

Borgstelling van € 250.000, te vermeerderen met rente en kosten, van Stichting St.Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen

Pandrecht inventaris;

Pandrecht op de goederen, zoals genoemd in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden.

BNG, hoofdsom € 5.041.491:

Dit betreft een hypothecaire geldlening, met onvoorwaardelijke garantie van de gemeente Amersfoort. In 2013 is het

Rabobank en NRF, hoofdsom € 8.000.000:

Recht van tweede hypotheek voor € 8.000.000: Achter Davidshof 1 te Amersfoort.

In het kader van de herfinanciering van de bestaande Rabobank leningen is door St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen een

lening versterkt aan het St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Davidshof. Eind 2016 zijn de eerste versnelde aflossing op de bestaande

Rabobankleningen gedaan. In 2017, 2018 en 2019 gaan ook nog extra aflossingen plaatsvinden. Deze aflossingen worden eveneens

geherfinancierd door een lening van St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen.

hypothecaire recht verlaagd tot € 3.927.320. Eerste hypotheek Achter Davidshof 1 te Amersfoort.

Voor een overzicht van de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht leningen (1.1.9).
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Crediteuren 329.085 278.126

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.047.244 836.690

Belastingen en sociale premies 298.048 263.001

Schulden terzake pensioenen 120.519 185.938

Nog te betalen salarissen 8.724 0

Vakantiegeld 229.770 233.495

Vakantiedagen 309.443 314.986

Overige schulden:

Schulden aan participanten en groepsstichtingen 494.204 490.529

Nog te betalen overig 254.632 424.242

Totaal overige kortlopende schulden 3.091.669 3.027.007

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

St. Pieters en Bloklands Gasthuis maakt in haar 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 deze 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.

aflossingsverplichting langlopende leningen. 

Het saldo van de kortlopende schulden is ten opzichte van vorig jaar  licht gestegen. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de hogere
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen

Verplichtingen uit hoofde van huurcontracten

Met de St. Pieters en Bloklands - Davidshof is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een huurovereenkomst aangegaan voor de

periode van 20 jaar, ingaande op 1 juli 2014. Deze verplichting is als volgt gespecificeerd.:

Kortlopend deel van de huurcontracten (< 1 jaar) 1.012.797

Middellang deel  huurcontracten(> 1 jaar < 5 jr.) 3.073.882

Langlopend deel van de  huurcontracten(> 5 jaar) 10.802.550

Met woningcorporatie Portaal is het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 15 jaar,

ingaande 1 september 2010. Deze verplichting is als volgt gespecificeerd:

Kortlopend deel van de huurcontracten (< 1 jaar) 674.415

Middellang deel  huurcontracten(> 1 jaar < 5 jr.) 2.852.858

Langlopend deel van de  huurcontracten(> 5 jaar) 3.051.260

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

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

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële 

nacontroles zijn vooralsnog onzeker. St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op basis van een risico-analyse 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. Er is geen reden gebleken om hiervoor een voorziening te vormen.

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 

gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor wijkverpleging zal 

worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding (macrobeheersinstrument). Zorgaanbieders 

kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2017.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting over 2016. St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende 

verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting 

per 31 december 2016. Wel is een bedrag van € 5.975 afgeboekt, zijnde de overschrijding van het budgetplafond 2016.
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA/MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- activa in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

Financiële Totaal FVA gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal MVA

vaste activa terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 276.495 276.495 16.533.686 0 4.172.026 0 0 20.705.712

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 262.991 262.991 3.565.023 0 2.006.186 0 0 5.571.209

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 13.504 13.504 12.968.663 0 2.165.840 0 0 15.134.503

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 12.845 0 128.707 0 0 141.552

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 9.003 9.003 457.862 0 312.891 0 0 770.753

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 5.593 0 665.267 0 0 670.860

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 5.593 0 665.267 0 0 670.860

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -9.003 -9.003 -445.017 0 -184.184 0 0 -629.201

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 276.495 276.495 16.540.938 0 3.635.466 0 0 20.176.404

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 271.994 271.994 4.017.292 0 1.653.810 0 0 5.671.102

Boekwaarde per 31 december 2016 4.501 4.501 12.523.646 0 1.981.656 0 0 14.505.302

Afschrijvingspercentage 5%, 10%, 20% 5%   5%, 10%, 20%, 33%   
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

BIJLAGE

1.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2015

Nieuwe 

leningen in 

2016

Aflossing in 

2016

Restschuld 

31 december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2017

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

PBG Beleggingen 1-mei-13 1.000.000 10 achtergesteld 1,50% 1.000.000 0 0 1.000.000 0 6 lineair 0 geen

PBG Beleggingen 1-jan-14 185.000 13 achtergesteld 4,60% 185.000 0 0 185.000 0 1 geen 0 geen

ABN Amro hypotheek 46.47.62.901 9-jul-10 2.000.000 10 onderhands 1,60% 966.628 0 199.992 766.636 0 4 lineair 199.992 1)

PBG Beleggingen 14-mei-15 500.000 10 achtergesteld 1,50% 500.000 0 0 500.000 0 8 lineair 0 geen

BNG 2-mrt-08 5.041.490 10 hypothecair 4,10% 3.492.110 0 231.078 3.261.032 0 1 annuïtair 240.552 2)

PBG Beleggingen 1-mei-13 1.500.000 30 achtergesteld 3,00% 1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 26 lineair 0 geen

Rabobank leningnr. 961219 15-jul-13 3.150.000 30 hypothecair 3,40% 2.983.750 0 262.500 2.721.250 1.356.250 26 lineair 262.500 3)

Rabobank leningnr. 962290 15-jul-13 2.350.000 30 hypothecair 4,45% 2.225.968 0 195.836 2.030.132 1.168.452 20 lineair 195.836 geen

Rabobank leningnr. 3022909411 1-jul-14 500.000 10 hypothecair 3,90% 420.827 0 75.004 345.823 0 3 lineair 75.004 geen

NRF 1-okt-14 2.500.000 29 hypothecair 1,50% 2.411.057 0 72.276 2.338.781 2.038.671 26 annuïtair 73.360 4)

PBG Beleggingen 31-dec-16 300.000 26 achtergesteld 3,00% 0 300.000 0 300.000 300.000 26 lineair 0 geen

Totaal 15.685.340 300.000 1.036.686 14.948.654 6.363.373 1.047.244

Toelichting gestelde zekerheden:

1) ABN Amro, hoofdsom € 2.000.000:

- Borgstelling van € 250.000, te vermeerderen met rente en kosten, van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen;

- Pandrecht inventaris;

- Pandrecht op de goederen, zoals genoemd in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden.

2) BNG, hoofdsom € 5.041.491:

Dit betreft een hypothecaire geldlening, met onvoorwaardelijke garantie van de Gemeente Amersfoort.

3) Rabobank, hoofdsom € 3.150.000 en € 2.350.000:

Dit betreffen hypothecaire geldleningen waarvoor geen zekerheden zijn gesteld.

4) NRF, hoofdsom € 2.500.000:

Recht van hypotheek voor € 8.000.000: Achter Davidshof 1 te Amersfoort, verpanding huurpenningen, verpanding gelden Bouwrekening aan Restauratiefonds.
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1.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 285.739 274.760

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 10.990.755 11.355.356

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg correcties voorgaande jaren 1.367 15.751

Opbrengsten Wmo 84.480 111.477

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 7.447 4.137

Totaal 11.369.788 11.761.481

Toelichting:

aan cliënten van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidie overgangsregeling zorginfrastructuur 0 72.326

Overige Rijkssubsidies 25.000 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 70.089 78.011

Totaal 95.089 150.337

Toelichting:

De overige rijkssubsidies betreft een subsidie in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM)

voor onderhoudswerkzaamheden voor het rijksmonument Davidshof.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Verhuur onroerend goed 528.954 435.960

Maaltijden en consumpties 181.232 206.674

Algemene en administratieve diensten 50.000 93.940

Wassen en stomen 55.978 66.118

Winkel + kaarten 20.178 21.376

Opbrengst verzorgend personeel (Seminarie) 246.134 367.318

Overige opbrengsten 48.382 26.422

Totaal 1.130.858 1.217.808

Toelichting:

 - De algemene en administratieve diensten betreft nagenoeg volledig de doorbelasting van "beheerskosten" naar de 

Stichting Pieters en Bloklands Beleggingen. Deze doorbelasting was in 2015 éénmalig hoger dan € 50.000 i.v.m. extra

uitgevoerde werkzaamheden.

 - Medio 2016 is de samenwerking met het Seminarie beëindigd. Hierdoor zijn de opbrengsten in 2016 ruim € 121.000 lager.

 - Hogere opbrengsten verhuur onroerend goed. Dit is het gevolg van dat op de locatie Wervershof in blok A van het gebouw in de

wijk Vathorst worden steeds meer appartementen geëxtramuraliseerd.

Het jaar 2016 is het tweede jaar waarin de AWBZ-zorg is opgesplitst in de financieringsstromen Wlz, ZVW en WMO.

De subsidie overgangsregeling kapitaalslasten zorginfrastructuur is met ingang van 2015 overgeheveld vanuit de AWBZ naar een

De overige bedrijfsopbrengsten zijn gedaald door:

Hierdoor is, in tegenstelling tot 2015-2014 de vergelijk tussen 2015 en 2016 weer goed te maken.

Het lagere budget Wlz-zorg is grotendeels het gevolg van lagere kapitaalslastenvergoeding doordat er minder huur betaald is 

(zie ook toelichting 22.overige bedrijfskosten).

De lagere opbrengsten Wmo zijn het directe gevolg van het minder leveren van Wmo huishoudelijke zorg en Wmo dagactiviteiten

separate subsidie regeling. 2015 was het laatste jaar waarin St.Pieters en Bloklands Gasthuis gebruik kon maken van deze regeling.
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LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 5.903.185 6.022.702

Sociale lasten 937.455 912.877

Pensioenpremies 456.767 448.077

Andere personeelskosten 444.845 165.581

Subtotaal 7.742.252 7.549.237

Personeel niet in loondienst 554.211 604.239

Totaal personeelskosten 8.296.463 8.153.476

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Gemiddeld aantal FTE's 166 168

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 166 168

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

en pensioenpremies zich conform de FTE inzet.

De stijging van de "andere personeelskosten" is het gevolg van de hogere kosten voor opleiding van personeel (+/+ 69.100)

en de dotatie aan de voorziening ORT-claim 2012-2016. Deze dotatie ad  € 208.000 heeft betrekking op de cao afspraak m.b.t. de

afwikkeling van de claim betaling ORT over genoten vakantiedagen over de periode 2012-2016.

De daling van de kosten personeel niet in loondienst is volledig toe te rekenen aan de lagere uitgaven voor uitzendkrachten en

ZZP-ers.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 770.752 835.905

- financiële vaste activa 9.003 15.004

Totaal afschrijvingen 779.755 850.909

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.6. en 1.1.7.

De personeelskosten zijn in totaal een € 142.987 hoger dan 2015. Grotendeels ontwikkelen de lonen en salarissen , sociale lasten

De afschrijving materiële vaste activa is aanmerkelijk lager doordat de zorginfrastructuur in 2015 volledig is afgeschreven.
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21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Toelichting:

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 842.849 906.795

Algemene kosten 774.171 761.694

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 240.992 195.113

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 340.286 262.415

- Energiekosten gas-stroom-transport 273.250 293.085

Subtotaal 613.536 555.500

Huur en leasing 803.743 1.177.711

Totaal overige bedrijfskosten 3.275.291 3.596.813

Toelichting:

   kritische houding (budgethouderschap) levert initieel een aanmerkelijke besparing op.

   in het kader van de middelen waardigheid en Trots als ook hogere uitgaven voor hulpmiddelen voor cliënten.

 - De hogere kosten voor onderhoud zijn voornamelijk het gevolg van de kosten schilderwerk (€ 75.400) voor de locatie Davidshof.

Het betreft (uitgesteld) schilderwerk aan het historisch deel van de locatie Davidshof.

 - de daling van de huur is volledig toe te rekenen aan de lagere huurlasten voor de locatie Wervershof. Met ingang van 2016

betaald St. Pieters enn Bloklands Gasthuis voor de locatie Wevershof een lagere huur.

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 931 2.036

Rentelasten -488.499 -513.814

Totaal financiële baten en lasten -487.568 -511.778

Toelichting:

24. Buitengewone baten en lasten

Toelichting:

De overige bedrijfskosten zijn in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te brengen:

 - De voedingskosten (-/- € 44.600), huishoudelijke (-/-€ 16.900) en waskosten (-/- € 10.900) zijn allemaal gedaald. Een meer

 - de hogere patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn voornamelijk het gevolg van extra uitgaven voor activiteiten (+/+ € 8.800)

Voor een overzicht van de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht leningen (1.1.9).

In het boekjaar 2016 was er geen sprake van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

In het boekjaar 2016 was er geen sprake van buitengewone baten en lasten.
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Naam P.B. Pluijter

1 bestuurder

2 1-sep-15

3 n.v.t.

4 100,00%

5

86.912

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 86.912

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0

9 9.084

10 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 95.996

11 Beloning 2015 23.595

12 II

Naam R.P. Rijper P. Lensselink M.W.M. Kroezen

1 voorzitter RVT Lid RVT Lid RVT

2 1-jan-04 1-dec-10 13-nov-13

3 1-feb-17 n.v.t. n.v.t.

4 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5

0 0 0

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 0 0 0

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0
  

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 0 0 0

11 Beloning 2015 0 0 0

  

Naam P.J.M. van Zijl G.B. van Delft M.J.V. van Logten

1 Lid RVT Lid RVT Lid RVT

2 1-okt-10 19-jun-13 21-mei-14

3 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

4 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5

0 0 0

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 0 0 0

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0
   

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 0 0 0

11 Beloning 2015 0 0 0

Toelichting:

Verantwoording klasse-indeling Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan  St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis een totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft II, met een bijbehorend                                                                                         

bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 120.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                     

Het bijbehorende bezoldingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.000,- en voor de overige leden van 

de Raad van Toezicht € 12.000,-. Aangezien de Raad van Toezicht hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten, worden deze

maxima niet overschreden.

De heer R.P. Rijper heeft op 1 februari 2017 de Raad van Toezicht van St. Pieters en Bloklands Gasthuis verlaten. Met ingang

van voorgenoemde datum heeft de heer P. Lensselink de rol van voorzitter op zich genomen.

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Uitkeringen i.v.m. beëindiging van het dienstverband

Bezoldigingsklasse zorginstelling

Functionaris (functienaam)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Uitkeringen i.v.m. beëindiging van het dienstverband

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Uitkeringen i.v.m. beëindiging van het dienstverband
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - vervolg

2016 2015

€ €

Overzicht bezoldigingen gezamelijke bestuurders en toezichthouders

 - Totaal bezoldiging, met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen 

voor de gezamelijke bestuurders 95.996 86.083

 - Totaal bezoldiging, met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen 

voor de gezamelijke toezichthouders 0 0

26. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 30.589 25.180

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 8.621 2.039

3 Fiscale advisering 2.081 4.592

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 41.291 31.811

27. 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.

28. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

29. Gebeurtenissen na balansdatum

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

In haar vergadering, eind januari 2017, heeft het bestuur van St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen besloten de 

achtergestelde leningen (ad € 1.685.000) kwijt te schelden, en de rekening-courant positie met het Gashuis (ad € 489.957) om te 

zetten in een achtergestelde lening van € 450.000. Bovengenoemd besluit heeft een éénmalig positief effect op het resultaat 2017

van St. Pieters en Bloklands Gasthuis van in totaal € 1.724.957. 
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30. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het Bestuur van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld op 24 mei 2017.

De Raad van Toezicht van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de

vergadering van 24 mei 2017.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Amersfoort, 24 mei 2017.

Bestuurder:

<ORIGINEEL GETEKEND DOOR>

P.B. Pluijter

Raad van Bestuur

Toezichthouders:

<ORIGINEEL GETEKEND DOOR> <ORIGINEEL GETEKEND DOOR>

Drs. P. Lensselink RC Drs. M.W.M. Kroezen

Voorzitter Raad van Toezicht Vice voorzitter Raad van Toezicht

<ORIGINEEL GETEKEND DOOR> <ORIGINEEL GETEKEND DOOR>

Mr. M.J.V. Logten Drs. P.J.M. van Zijl

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

<ORIGINEEL GETEKEND DOOR> <ORIGINEEL GETEKEND DOOR>

G.B. van Delft RA/RB H. van der Velden

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

<ORIGINEEL GETEKEND DOOR>

Drs. C.J.M. van der Pouw MSc

Lid Raad van Toezicht
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(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 1.981.654 2.165.838

Financiële vaste activa 3 4.501 13.504

Totaal vaste activa 1.986.155 2.179.342

Vlottende activa

Voorraden 4 0 1.029

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 0

Debiteuren en overige vorderingen 7 183.722 556.523

Liquide middelen 9 1.722.488 1.646.627

Totaal vlottende activa 1.906.210 2.204.179

Totaal activa 3.892.365 4.383.521

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

PASSIVA € €

Eigen vermogen 10

Bestemmingsfondsen -1.291.296 -1.012.714

Algemene en overige reserves 89.804 89.804

Totaal eigen vermogen -1.201.492 -922.910

Voorzieningen 11 223.080 17.898

Langlopende schulden (nog voor meer 12 2.251.644 2.351.628

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 508.346 510.123

Overige kortlopende schulden 13 2.110.787 2.426.782

Totaal passiva 3.892.365 4.383.521
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1.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 11.369.787 11.761.481

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 17 70.089 150.337

Overige bedrijfsopbrengsten 18 1.130.859 1.217.808

Som der bedrijfsopbrengsten 12.570.735 13.129.626

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 8.296.465 8.153.476

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 20 321.893 395.056

Overige bedrijfskosten 22 4.175.693 4.610.239

Som der bedrijfslasten 12.794.051 13.158.771

BEDRIJFSRESULTAAT -223.316 -29.145

Financiële baten en lasten 23 -55.266 -61.478

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -278.582 -90.623

Buitengewone baten 24 0 0

Buitengewone lasten 24 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -278.582 -90.623

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -278.582 -90.623

Algemene / overige reserves 0 0
-278.582 -90.623
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1.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.13.1 Algemeen

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling  van de enkelvoudige jaarrekening zijn 

overeenkomstig de waarderings-grondslagen, zoals die zijn toegepast in de geconsolideerde 

jaarrekening. Aldus wordt verwezen naar paragraaf 1.1.2.
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Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

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

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

Totaal immateriële vaste activa 0 0

2. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.981.654 2.165.838

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 1.981.654 2.165.838

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.165.838 2.403.357

Bij: investeringen 128.706 142.533

Af: afschrijvingen 312.890 380.052

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 1.981.654 2.165.838

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Voorbereidingskosten nieuwe huisvesting 4.501 13.504

Totaal financiële vaste activa 4.501 13.504

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 13.504 28.508

Bij: investeringen 0 0

Af: afschrijvingen 9.003 15.004

Af: cum. Afschrijvingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 4.501 13.504

Toelichting:

het resultaat van 2014 gebracht.

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

mutatieoverzicht onder 1.1.16.

Voorbereidingskosten nieuwe huisvesting:

Deze post bestaat uit oude advies- en directiekosten ter voorbereiding van investeringen van de nieuwe locatie Vathorst. Voor een 

andere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige financiële activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 1.1.16.

Met het oog op de volledige invoering van de NHC per 1-1-2018 is de resterende boekwaarde ultimo 2017 ten laste van 
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ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Overige voorraden:

Emballage 0 1.029

Totaal voorraden 0 1.029

Toelichting:

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

Toelichting:

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

2015 2016 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari   -510.123 -510.123

Financieringsverschil boekjaar 409 409

Correcties voorgaande jaren   1.367 1.367

Betalingen/ontvangsten   0 0

Subtotaal mutatie boekjaar 1.367 409 1.776

Saldo per 31 december -508.756 409 -508.347

Stadium van vaststelling (per erkenning):

  c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -508.346 -510.123

508.346 510.123

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 10.990.754 11.355.356

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 10.990.345 11.865.479

Totaal financieringsverschil 409 -510.123

Toelichting:

Het financieringsoverschot ultimo 2015 is deels ontstaan door een fout in de initiële budgetaanvraag 2015. Hierdoor is een deel 

In de herschikking 2015 is de betreffende fout aangepast. Echter door de late verwerking van de nacalculatie 2015 door de Nza 

wordt het bedrag pas terugbetaald in de loop van 2017.

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten.

De voorraad emballage is ultimo 2016 op nul gewaardeerd.

van de kapitaalslasten dubbel bekostigd. Zowel het Zorgkantoor alsook de Nza hebben deze fout niet opgemerkt.
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ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Vorderingen op debiteuren 43.348 55.073

   

Overige vorderingen:

 - Vorderingen op participanten en groepsstichtingen 0 25.209

 - Seminarie 0 71.742

 - Zorgverzekeringswet (ZVW) 23.505 20.538

 - Subsidie overgangsregeling Zorginfrastructuur 10.849 10.849

 - Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 44.757 42.242

   

Vooruitbetaalde bedragen:

 - Vooruitbetaalde bedragen 34.240 281.041

   

Nog te ontvangen bedragen:

 - Nog te ontvangen bedragen 27.023 49.829

Totaal debiteuren en overige vorderingen 183.722 556.523

Toelichting:

Het totaal van de post debiteuren en overige vorderingen is aanmerkelijk lager dan in 2015.

8. Effecten

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bankrekeningen 1.695.918 1.619.432

Kassen 5.994 7.497

Spaarrekeningen 18.864 18.635

Kruisposten 1.712 1.063

Totaal liquide middelen 1.722.488 1.646.627

Toelichting:

aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor een deel heeft dit te maken met dat de onderlinge (schuld)posities tussen groepsstichtingen in 2016 in belangrijke mate zijn 

Daarnaast heeft de overstap naar een ander financieel pakket (Bomas-Exact) tot gevolg dat boekingen met een factuurdatum 2016

welke betrekking hebben op 2017 (éénmalig) anders in het financiële pakket zijn gezet.

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courant schulden bij banken worden opgenomen onder de schulden

De liquide middelen staan ter algehele en vrije beschikking aan de Stichting. Liquide middelen bestaan uit kas en bank tegoeden

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen effecten.
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PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bestemmingsfondsen -1.291.296 -1.012.714

Algemene en overige reserves 89.804 89.804

Totaal eigen vermogen -1.201.492 -922.910

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

- Wet langdurige zorg -1.012.714 -278.582 0 -1.291.296

Totaal bestemmingsfondsen -1.012.714 -278.582 0 -1.291.296

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Overige reserves:

Overig gasthuis 89.804 0 0 89.804

Totaal algemene en overige reserves 89.804 0 0 89.804

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2016

en resultaat over 2016

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: -1.201.491 -278.582

Davidshof 779.387 35.240

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat -422.104 -243.342

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

Voorziening uitgestelde beloningen 17.898 0 0 2.818 15.080

Voorziening ORT 2012-2016 0 208.000 0 0 208.000

Totaal voorzieningen 17.898 208.000 0 2.818 223.080

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 208.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 15.080

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting:

Voorziening uitgestelde beloningen:

Voorziening ORT 2012-2015

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. Met de vaststelling van de nieuwe cao

VVT 2016-2018 zijn afspraken gemaakt over de afkoop van de ORT claim over de periode 2012-2016. Op basis van deze

afspraken heeft St. Pieters en Bloklands Gasthuis een voorziening gevormd.  

stichting en in de verzorgingshuissector. 

De voorziening uitgestelde beloningen omvat de contante waarde van toekomstige betalingsverplichtingen als gevolg van 

jubilea-personeel, zoals voorgeschreven in de cao. De waarde is bepaald op basis van ervaringscijfers binnen de 
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Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Schulden aan banken en overige langlopende schulden 2.251.644 2.351.628

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 2.251.644 2.351.628

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 2.651.628 2.351.620

Bij: nieuwe leningen 0 500.000

Af: aflossingen 199.992 199.992

Stand per 31 december  2.451.636 2.651.628

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 199.992 300.000

Stand langlopende schulden per 31 december 2.251.644 2.351.628

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 199.992 300.000

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 2.251.644 2.351.628

Hiervan achtergesteld 1.685.000 1.685.000

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 750.000

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een overzicht van de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht leningen (1.1.18).

Pagina 36



Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis

1.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Crediteuren 311.448 278.126

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 199.992 300.000

Belastingen en sociale premies 298.048 263.001

Schulden terzake pensioenen 120.519 185.938

Nog te betalen salarissen 8.724 0

Vakantiegeld 229.770 233.495

Vakantiedagen 309.443 314.986

  

Overige schulden:

Schulden aan groepsstichtingen 5.182 148.375

Schulden aan participanten en groepsstichtingen 489.957 489.957

   

Overige overlopende passiva:

Nog te betalen bedragen overig 137.704 212.904

   

Totaal overige kortlopende schulden 2.110.787 2.426.782

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

Toelichting:

15. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Voor de toelichting van de financiële instrumenten verwijzen wij naar de toelichting 1.1.5.14

schulden aan groepsstichtingen en een lagere aflossingsverplichting langlopende leningen.

Voor de toelichting van de financiële instrumenten verwijzen wij naar de toelichting 1.1.5.15

De overige kortlopende schulden zijn lager dan vorig jaar. Dit voornamelijk wordt veroorzaakt door een afname van de
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1.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA/MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

Financiële Totaal FVA gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal MVA

vaste activa terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 276.495 276.495 0 0 4.172.024 0 0 4.172.024

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 262.991 262.991 0 0 2.006.186 0 0 2.006.186

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 13.504 13.504 0 0 2.165.838 0 0 2.165.838

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 0 128.706 0 0 128.706

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 9.003 9.003 0 0 312.890 0 0 312.890

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 665.265 0 0 665.265

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 665.265 0 0 665.265

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -9.003 -9.003 0 0 -184.184 0 0 -184.184

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 276.495 276.495 0 0 3.635.465 0 0 3.635.465

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 271.994 271.994 0 0 1.653.811 0 0 1.653.811

Boekwaarde per 31 december 2016 4.501 4.501 0 0 1.981.654 0 0 1.981.654

Afschrijvingspercentage 5%, 10%, 20%   5%, 10%, 20%, 33%   
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BIJLAGE

1.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016 (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2015

Nieuwe 

leningen in 

2016

Aflossing in 

2016

Restschuld 

31 december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2017

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

PBG Beleggingen 1-mei-13 1.000.000 10 achtergesteld 1,50% 1.000.000 0 0 1.000.000 0 7 lineair 0 geen

PBG Beleggingen 1-jan-14 185.000 13 achtergesteld 4,60% 185.000 0 0 185.000 0 2 geen 0 geen

ABN Amro hypotheek 46.47.62.901 9-jul-10 2.000.000 10 onderhands 1,60% 966.628 0 199.992 766.636 0 5 lineair 199.992 1)

PBG Beleggingen 14-mei-15 500.000 10 achtergesteld 1,50% 500.000 0 0 500.000 0 9 lineair 0 geen

Totaal 3.685.000 2.651.628 0 199.992 2.451.636 0 199.992

Toelichting gestelde zekerheden:

1) ABN Amro, hoofdsom € 2.000.000:

- Borgstelling van € 250.000, te vermeerderen met rente en kosten, van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen;

- Pandrecht inventaris;

- Pandrecht op de goederen, zoals genoemd in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden.
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1.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 285.739 274.760

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 10.990.754 11.355.356

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg correcties voorgaande jaren 1.367 15.751

Opbrengsten Wmo 84.480 111.477

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 7.447 4.137

Totaal 11.369.787 11.761.481

Toelichting:

aan cliënten van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidie overgangsregeling zorginfrastructuur 0 72.326

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 70.089 78.011

Totaal 70.089 150.337

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Verhuur onroerend goed 528.954 435.960

Maaltijden en consumpties 181.232 206.674

Algemene en administratieve diensten 50.000 93.940

Wassen en stomen 55.978 66.118

Winkel + kaarten 20.178 21.376

Opbrengst verzorgend personeel (Seminarie) 246.134 367.318

Overige opbrengsten 48.383 26.422

Totaal 1.130.859 1.217.808

Toelichting:

 - Opbrengst verzorgend personeel (Seminarie): 2015 is het eerste volledige jaar dat personeel gedetacheerd was bij het

Seminarie. Medio 2016 is de samenwerking met het Seminarie beëindigd waardoor de opbrengsten in 2016 aanmerkelijk

lager zijn.

 - Hogere opbrengsten verhuur onroerend goed. Dit is het gevolg van:

  - Wervershof : In blok A van het gebouw in de wijk Vathorst worden steeds meer appartementen geëxtramuraliseerd.

Het jaar 2016 is het tweede jaar waarin de AWBZ-zorg is opgesplitst in de financieringsstromen Wlz, ZVW en WMO.

Hierdoor is, in tegenstelling tot 2015-2014 de vergelijk tussen 2015 en 2016 weer goed te maken.

separate subsidie regeling. 2015 is het laatste jaar waarin St. Pieters en Bloklands Gasthuis gebruik kon maken van deze regeling.

De subsidie overgangsregeling kapitaalslasten zorginfrastructuur is met ingang van 2015 overgeheveld vanuit de AWBZ naar een

De overige bedrijfsopbrengsten zijn voornamelijk gedaald door:

Het lagere budget Wlz-zorg is grotendeels het gevolg van lagere kapitaalslastenvergoeding doordat er minder huur betaald is 

(zie ook toelichting 22.overige bedrijfskosten).

De lagere opbrengsten Wmo zijn het directe gevolg van het minder leveren van Wmo huishoudelijke zorg en Wmo dagactiviteiten
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1.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 5.903.187 6.022.702

Sociale lasten 937.455 912.877

Pensioenpremies 456.767 448.077

Andere personeelskosten 444.845 165.581

Subtotaal 7.742.254 7.549.237

Personeel niet in loondienst 554.211 604.239

Totaal personeelskosten 8.296.465 8.153.476

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Gasthuis 166 168

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 166 168

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

en pensioenpremies zich conform de FTE inzet.

De stijging van de "andere personeelskosten" is het gevolg van de hogere kosten voor opleiding van personeel (+/+ 69.100)

en de dotatie aan de voorziening ORT-claim 2012-2016. Deze dotatie ad  € 208.000 heeft betrekking op de cao afspraak m.b.t. de

afwikkeling van de claim betaling ORT over genoten vakantiedagen over de periode 2012-2016.

De daling van de kosten personeel niet in loondienst is volledig toe te rekenen aan de lagere uitgaven voor uitzendkrachten en

ZZP-ers.

20. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 312.890 380.052

- financiële vaste activa 9.003 15.004

Totaal afschrijvingen 321.893 395.056

Toelichting:

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Toelichting:

In het boekjaar 2015 was er geen sprake van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

De afschrijving materiële vaste activa is aanmerkelijk lager doordat de zorginfrastructuur in 2015 volledig is afgeschreven.

Voor een nadere specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.16.

De personeelskosten zijn in totaal een € 142.989 hoger dan 2015. Grotendeels ontwikkelen de lonen en salarissen , sociale lasten en 
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1.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 842.848 906.796

Algemene kosten 737.600 751.077

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 240.992 195.113

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 264.463 255.114

- Energiekosten gas-stroom-transport 273.250 293.085

Subtotaal 537.713 548.199

Huur en leasing 1.816.540 2.209.054

Totaal overige bedrijfskosten 4.175.693 4.610.239

Toelichting:

   kritische houding (budgethouderschap) levert initieel een aanmerkelijke besparing op.

   in het kader van de middelen waardigheid en Trots als ook hogere uitgaven voor hulpmiddelen voor cliënten.

 - de daling van de huur is volledig toe te rekenen aan de lagere huurlasten voor de locatie Wervershof. Met ingang van 2016

betaald St. Pieters enn Bloklands Gasthuis voor de locatie Wevershof een lagere huur.

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 0 0

Rentelasten -55.266 -61.478

Totaal financiële baten en lasten -55.266 -61.478

Toelichting:

24. Buitengewone baten en lasten

Toelichting:

In het boekjaar 2016 was er geen sprake van buitengewone baten en lasten.

Voor een overzicht van de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht leningen (1.1.18).

De totale bedrijfskosten zijn gedaald met € 434.546 ten opzichte van 2015. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te brengen:

 - De voedingskosten (-/- € 44.600), huishoudelijke (-/-€ 16.900) en waskosten (-/- € 10.900) zijn allemaal gedaald. Een meer

 - de hogere patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn voornamelijk het gevolg van extra uitgaven voor activiteiten (+/+ € 8.800)
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1.2 OVERIGE GEGEVENS
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

1.2.2 Nevenvestigingen

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft twee vestingen genaamd Wervershof en Davidshof.

1.2.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves van de instelling.
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