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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 17.475.354 17.800.748

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 17.475.354 17.800.748

Vlottende activa

Voorraden 4 183.606 175.174

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

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 189.442

Debiteuren en overige vorderingen 7 357.668 258.141

Effecten 8 0 0

Liquide middelen 9 3.716.790 2.308.030

Totaal vlottende activa 4.258.063 2.930.787

Totaal activa 21.733.417 20.731.535

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

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 2.081 2.081

Bestemmingsreserves 994.635 493.615

Bestemmingsfondsen 6.342.498 6.175.519

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 7.339.214 6.671.215

Voorzieningen 11 689.307 696.368

Langlopende schulden (nog voor meer 12 7.754.289 5.882.796

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 12.391 0

Overige kortlopende schulden 13 5.938.217 7.481.157

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 5.950.607 7.481.157

Totaal passiva 21.733.417 20.731.536
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 24.458.699 23.729.153

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 175.605 264.738

Overige bedrijfsopbrengsten 18 493.379 489.586

Som der bedrijfsopbrengsten 25.127.683 24.483.477

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 16.949.942 16.149.893

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 1.518.774 1.456.640

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 5.702.846 5.602.235

Som der bedrijfslasten 24.171.562 23.208.768

BEDRIJFSRESULTAAT 956.121 1.274.709

Financiële baten en lasten 23 -288.122 -304.239

RESULTAAT BOEKJAAR 667.999 970.470

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Wmo   

Bestemmingsreserve xxx   

Bestemmingsreserve xxx   

Bestemmingsreserve renovatie 501.020 493.615

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 166.979 476.855

Algemene / overige reserves   
667.999 970.470
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 956.121 1.274.709

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 1.518.668 1.457.882

- mutaties voorzieningen 11 -7.061 109.791

- boekresultaten afstoting vaste activa 18   

1.511.607 1.567.673

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 -8.432 1.354

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 0 0

- vorderingen 7 -99.527 54.557

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 201.833 198.871

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 13 -1.542.927 2.283.710

- kortlopend bankkrediet 13   

-1.449.054 2.538.492

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.018.675 5.380.874

Ontvangen interest 23  653

Betaalde interest 23 -288.122 -304.892

Ontvangen dividenden 23   

-288.122 -304.239

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 730.552 5.076.635

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -1.292.147 -3.472.739

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 98.872 106.444

Investeringen immateriële vaste activa 1   

Desinvesteringen immateriële vaste activa 1   

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3   

Vervreemdingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3   

Uitgegeven leningen u/g 3   

Aflossing leningen u/g 3   

Investeringen in overige financiële vaste activa 3   

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3    

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.193.275 -3.366.295

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 3.128.125  

Aflossing langlopende schulden 12 -1.256.642 -1.134.766

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.871.483 -1.134.766

Mutatie geldmiddelen 1.408.760 575.574

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 2.308.030 1.732.456

Stand geldmiddelen per 31 december 9 3.716.790 2.308.030

Mutatie geldmiddelen 1.408.760 575.574

Toelichting:
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Stelselwijziging
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Schattingswijziging

Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft de instelling een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte 

economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de 

afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van deels >50 jaar naar 50 jaar en voor een deel naar 40 jaar 

(en/of rekening houdend met een eventuele restwaarde). Voor delen van de gebouwen die een kortere 

gebruiksduur hebben wordt ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering).

Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten 

voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden.

Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2016 met euro 56.357,= toegenomen ten opzichte van de 

kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Tot en met 2020 zal dit bedrag als jaarlijks effect worden opgenomen. 

Zorginstelling Stichting Nieuw Unicum is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zandvoort, op het adres 

Zandvoortselaan 165 2042 XK, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41223176.

Nieuw Unicum biedt professionele ondersteuning aan volwassenen met primair een lichamelijke beperking. Van 

de clienten heeft een deel vanaf de geboorte een handicap. Anderen hebben een handicap ten gevolge van 

een ziekte, zoals multiple sclerose of tengevolge van een herseninfarct of een ongeval. Veelal gaan de 

lichamelijke beperkingen samen met cognitieve , emotionele en/of gedragsstoornissen. Door de ernst van de 

beperkingen zijn zij vaak aangewezen op intensieve zorg.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.  

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).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

uitzondering van het volgende:

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

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.

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

Met ingang van 2015 is ten behoeve van de financiering van toekomstige  renovatie en/of aanpassing van het 

vastgoed een bestemmingsreserve gecreerd. 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. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

Activa en passiva
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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 volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

[instellingsspecifiek in te vullen].

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen.

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

genummerd.

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

voordelen naar zorginstelling Stichting Nieuw Unicum 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.

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken 

zijn.

• Stichting Vrienden van Nieuw Unicum;

• woonplaats: Zandvoort;

• rechtsvorm; Stichting

• de kernactiviteiten: werven va gelden ten behoeve van de clienten van Nieuw Unicum;

• de (mate van) zeggenschap die de instelling kan uitoefenen: geen.

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 zorginstelling Stichting 

Nieuw Unicum.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Immateriële en materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Pagina 7

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

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 

materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2-5 %.

• Machines en installaties : 20 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 % (met uitzondering van ICT 20%). 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in 

ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 

deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een 

deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen van deze deelneming worden 

betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van 

betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een 

duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats 

ten laste van de resultatenrekening.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden 

verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs.

Ten aanzien van groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud is een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen 

onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden 

ten laste gebracht van deze voorziening.

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 / zijn deze als vooruitontvangen 

bedrag onder de overlopende passiva opgenomen (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) [opnemen indien 

van toepassing en aangeven hoe de subsidies/vergoedingen zijn verwerkt].
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten
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Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 

geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 

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

vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 

toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 

kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en 

de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn 

om de verkoop te realiseren.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs en/of geschatte marktwaarde. 

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

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

verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 

gewaardeerd.

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

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

kasstromen zijn:

• De kasstroomgenererende eenheid is op instellingsniveau berekend. 

• Een resterende levensduur van gemiddeld 35 jaar, wat tot een totale levensduur van het vastgoed leidt van 

gemiddeld 40 jaar (indicatie 30 jaar);

• Gehanteerde restwaarden : geen;

• Gehanteerde groeivoet voor de kasstromen (uitgesplitst naar kosten en opbrengsten): 1,5 %;

• Vervangingsinvesteringen tot het niveau dat noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan 

het einde levensduur in gebruik te houden;

• Een disconteringsvoet van 5%, zijnde het gemiddelde van de externe vermogenskosten van 4,25% en het 

gewenste rendement op het eigen vermogen (indicatie 6%).

Zorginstelling Stichting Nieuw Unicum heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de 

contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de 

kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de 

bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2016.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Ageleide instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening arbeisongeschiktheid
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De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op 

gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.

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

de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en 

verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien 

geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). 

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. [Hier aangeven hoe 

de voorziening bepaald is.]

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.

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

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

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

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

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

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

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

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van 

panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op de 

geindexeerde nominale waarde en schattingen die zijn opgenomen in het Lange Termijn Onderhoudsplan. 

De arbeidsongeschiktheidvoorziening betreft een voorziening ter dekking van de kosten van personeelsleden 

die blijvend geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid en 

waarvoor de instellingen een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

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

de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.

Nieuw Unicum maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening nabetaling ORT

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 

van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 

waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden 

bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 

dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten.

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

verantwoord.

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

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

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

kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 

worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Dit betreft een voorziening die is opgebouwd uit de verwachte kosten van de nabetaling ORT over 

vakantiedagen van de laatste 5 jaar. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 

de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

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

derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

Stichting Nieuw Unicum heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 

opgebouwd bij Stichting Nieuw Unicum. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Nieuw Unicum 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. Sinds 2015 

gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort 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. In juni 2016 bedroeg de 

dekkingsgraad ...%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens 

het herstelplan binnen .. 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. Stichting 

Nieuw Unicum heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Nieuw unicum heeft daarom 

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

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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 11.781.148 10.763.134

Machines en installaties 2.830.437 1.922.471

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.099.941 1.982.345

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 763.828 3.132.796

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 17.475.354 17.800.746

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 17.800.746 15.892.336

Bij: investeringen 1.292.148 3.472.739

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 1.518.668 1.457.882

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 106.445

Af: desinvesteringen 98.872 0

Boekwaarde per 31 december 17.475.354 17.800.748

Toelichting:

4. Voorraden 

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

€ €

Medische middelen 46.314 39.845

Voedingsmiddelen 7.233 8.575

Hulpmiddelen 94.410 107.360

Overige voorraden:

Huishoudelijke voorraad 17.636 2.454

Emballage 18.013 16.940

Totaal voorraden 183.606 175.174

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Het vermelde bedrag aan desinvesteringen ad €  98,872,= betreft een bedrag wat vanuit de projecten is overgeboekt naar de 

exploitatie. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.

De voorraden zijn geinventariseerd en aangepast aan de werkelijke waarde per balansdatum. De huishoudelijke voorraad is 

aanmerkelijk hoger dan in 2015 vanwege een opgenomen voorraad aan elektrische huishoudelijke apparatuur. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 52.431 -92.230 229.241 189.442

Financieringsverschil boekjaar -12.391 -12.391

Correcties voorgaande jaren -52.431 92.230 81.686 121.485

Betalingen/ontvangsten   -310.927 -310.927

Subtotaal mutatie boekjaar -52.431 92.230 -229.241 -12.391 -201.833

Saldo per 31 december 0 0 0 -12.391 -12.391

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c 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 0 189.442

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 12.391 0

-12.391 189.442

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 24.159.703 23.544.365

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 24.172.094 23.315.124

Totaal financieringsverschil -12.391 229.241

Toelichting:
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Het wettelijk budget, zoals opgenomen, komt voort uit een interne calculatie en is nog niet door het Zorgkantoor beoordeeld. 

De calculatie is berekend over de produktie, welke is gemaximeerd op het aantal verpleegdagen van de herschikking, 

inclusief de nacalculatie op kapitaalslasten, rente en extreme zorgkosten.

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Debiteuren:

Vorderingen op debiteuren 171.606 91.493

Overige vorderingen:

Vorderingen op zorgkantoor 11.102 17.460

Vorderingen rekening courant winkel/dagbesteding 4.844 5.784

Vorderingen personeel/clienten 64.040 24.626

Vooruitbetaalde bedragen:

Overige vorderingen 62.449 56.856

   

Nog te ontvangen bedragen:

Overig  25.087 50.169

   

Overige overlopende activa:

Rekening Courant Vrienden van 9.044 8.276

Overig  9.484 3.477

Totaal debiteuren en overige vorderingen 357.657 258.141

Toelichting:

9. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 3.701.237 2.290.688

Kassen 15.552 17.342

Deposito’s 0 0

   

    

 

Totaal liquide middelen 3.716.790 2.308.030

Toelichting:
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De post"overige nog te ontvangen" is aanmerkelijk lager dan in 2015.  

De post "vorderingen op debiteuren" is aanmerkelijk  hoger dan in 2015. Dit heeft te maken met o.a. vorderingen vanuit WMO 

activiteiten (achterstand bij Gemeenten). 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. In 2014 is er een krediet in rekening courant afgesloten bij de ING

bank van € 500.000,= om te kunnen voorzien in mogelijke kortdurende liquiditeitsproblemen. In 2016 is hiervan geen gebruik

gemaakt. 

In de post rekening courant zorgkantoor is opgenomen de vordering vanwege rolstoelreparaties en de vordering vanwege produktie 

1e lijns verblijf en extramurale behandeling. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 2.081 2.081

Bestemmingsreserves 994.635 493.615

Bestemmingsfondsen 6.342.498 6.175.519

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 7.339.214 6.671.215

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 2.081 0 0 2.081

Totaal kapitaal 2.081 0 0 2.081

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Renovatie 493.615 501.020 0 994.635

Totaal bestemmingsreserves 493.615 501.020 0 994.635

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 6.175.519 166.979 6.342.498

Totaal bestemmingsfondsen 6.175.519 166.979 0 6.342.498

Toelichting:
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Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze reserve uitsluitend 

aan een bepaald doel te mogen besteden. In 2015 is een bestemmingsreserve opgenomen in verband met te reserveren middelen 

ten behoeve van toekomstige renovaties. Dit in verband met de invoering van de NHC (normatieve huisvestingscomponent) en de 

NIC (normatieve inventaris component). In 2016 is er eenzelfde bedrag (geindexeerd) toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. 

Deze is verantwoord in de meerjarenprognose "renoveren vastgoed".  
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Voorziening jubileum verplichting 101.991 4.543 0 0 106.534

Voorziening arbeidsongeschiktheid 68.686 0 0 67.010 1.676

Voorziening onderhoud 525.691 120.527 252.021 0 394.197

Voorziening nabetaling ORT 0 186.900 0 0 186.900

Totaal voorzieningen 696.368 311.970 252.021 67.010 689.307

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 68.686

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 620.621

hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

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

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

€ €

Schulden aan banken 7.754.289 5.882.796

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7.754.289 5.882.796

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 7.017.572 8.143.238

Bij: nieuwe leningen 3.250.000 0

Af: aflossingen 1.256.641 1.125.676

Stand per 31 december  9.010.931 7.017.562

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.256.642 1.134.766

Stand langlopende schulden per 31 december 7.754.289 5.882.796

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.256.642 1.134.766

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 7.754.289 5.882.796

hiervan > 5 jaar 5.317.094 3.277.853

Toelichting:
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De voorziening jubileumverplichting is contant gemaakt tegen een percentage van 3%.

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

aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De reele waarde van de langlopende schulden wijkt af van 

de boekwaarde van deze langlopende schulden. De afwijking van de reele waarde ten opzichte van de boekwaarde is gering. 

De voorziening nabetaling ORT betreft een inschatting van de nog te betalen ORT over de opgenomen vakantiedagen gedurende de 

periode 2012-2015.

De voorziening arbeidsongeschikheid bestaat uit gereserveerde middelen in verband met langdurig zieke medewerkers, waarvan de 

verwachting is dat de ziekteperiode >1  jaar zal duren.                                                                                                                                                           

De voorziening onderhoud is gekoppeld aan het meerjaren onderhoudsplan welke in 2014 is geactualiseerd. De voorziening 

onderhoud wordt niet contant gemaakt.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Schulden:

Schulden aan kredietinstellingen 0 2.000.000

Crediteuren 639.133 821.959

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.256.642 1.134.766

Belastingen en premies sociale verzekeringen 733.612           633.144

Schulden terzake pensioenen 220.053 217.864

Nog te betalen salarissen 134.532 5.037

Nog te betalen kosten:

Rente geldleningen o.g. 87.078 115.032

Waarborgsom 1.417 1.427

Vooruitontvangen opbrengsten:

Subsidies MSR, Innovatiefonds e.a. 182.189 0

Overige nog te betalen kosten:

Project innovatie -2.178 60.436

ORT 98.327 95.928

Vakantiegeld 439.193 528.919

Vakantiedagen/pbl 1.261.093 1.176.614

Overige overlopende passiva:

Overigen 887.126 690.031

   

Totaal overige kortlopende schulden 5.938.217 7.481.157

Toelichting:
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De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2015: € 500.000,=. In 2016 is de

kasgeldlening van de ING, betrekking hebbend op de renovatie van de Brinck, bij de ING Bank afgelost en omgezet naar een

langlopende lening. De onder de vooruitontvangen opbrengsten opgenomen subsidies van MS Research en Innovatiefonds hebben

te maken met projecten die in 2017 zullen worden gerealiseerd in het kader van de ontwikkeling tot landelijk expertisecentrum. De

post nog te betalen vakantiedagen en PBL-uren is per ultimo 2016 verhoogd met een bedrag ter hoogte van de opgebouwde en niet

opgenomen rechten. De toevoeging bedraagt € 85.000,=.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

Obligoverplichting aan Waarborgfonds voor de Zorgsector

De Stichting is gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting Waarborgfonds voor de

Zorgsector minder dan het garantieniveau bedraagt. Het obligo is een percentage van 3% van de resterende schuld van de

leningen, waarvoor de Stichting Wfz zich borg heeft gesteld.

Dit obligo is inroepbaar tot het maximum van het aldus te berekenen bedrag, gedurende de looptijd van de leningen die

door de Stichting Wfz zijn geborgd.

Indien en voor zover het risicovermogen op enig moment 1% van de schuldrestanten per 31 december van het laatst

Huurverplichting

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ultimo 2016 € 525.771

Locatie

Parkeerterr Keesom str € 5.109 onbepaalde tijd / jaarlijks opzegbaar

Paulushof € 7.321 onbepaalde tijd / jaarlijks opzegbaar

Zandvoort Nrd (Flemmingstr) € 139.928 Tot 23 mei 2027 met optie tot verlenging

Haarlem € 156.628 Tot 16 juni 2018 met optie tot verlenging met 5 jaar

Zandvoort -C (Hogeweg) € 151.043 Tot 28 juni 2035 met optie tot verlenging

Winkel Zandvoort Noord € 26.870 5 jaar tot 30 september 2017 met optie tot verlenging met 5 jaar

BienveNu € 11.864 onbepaalde tijd / jaarlijks opzegbaar

Werkplaats € 24.007 onbepaalde tijd / jaarlijks opzegbaar

De huren zijn ten opzichte van 2015 geindexeerd.  

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie
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verstreken kalenderjaar van de geldlening overschrijdt, worden de door de Stichting Wfz ingeroepen obligo's aan de deelnemende 

instellingen terugbetaald in welk geval dit obligo daarna wederom tot het maximun inroepbaar is. 

De resterende schuld per 31 december 2016 van de geborgde leningen door Stichting Wfz bedraagt € 6.360.931,=. De 

obligoverplichting per 31 december 2016 komt uit op € 190.827,=.

Door één ex-medewerker is een beroep gedaan op de uitkomsten van het Haga- arrest. Stichting Nieuw Unicum, gesteund door 

Actiz, is van mening dat de uitkomsten van het Haga arrest geen juridische basis vormen voor het claimen van ORT over 

vakantiedagen en uitbetaald vakantiegeld van voor 2016. In de CAO gehandicaptenzorg zijn nog geen afspraken gemaakt over de 

nabetaling van ORT. Op advies van Coziek en de accountant heeft Nieuw Unicum alsnog een geschat bedrag voor de te betalen 

ORT over voorgaande jaren meegenomen van € 186.900,=.   



Stichting Nieuw Unicum

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal TOTAAL

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde -                    97.484        88.070          12.984.167      -                     6.028.545              4.505.681                -                   23.703.947            37.140.421               

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

- cumulatieve afschrijvingen -                    15.922        69.622          6.817.759        -                     3.120.122              3.684.608                -                   13.708.035            19.339.677               

  
Boekwaarde per 1 januari 2016 -                    81.562        18.448          6.166.408        -                     2.908.423              821.073                   -                   9.995.912              17.800.744               

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           1.292.148                 

- herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                              

- afschrijvingen -                    -                 2.059           352.661           -                     196.681                72.193                     -                   623.594                 1.518.668                 

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

- Activering gereedgemelde projecten
  .aanschafwaarde van projecten -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           3.331.229                 

  .aanschafwaarde af projecten -                           3.331.229                 

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

  .cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

  .cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           98.872                     

  cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

  cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

  per saldo -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           98.872                     

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                    -                 2.059-           352.661-           -                     196.681-                72.193-                     -                   623.594-                 325.392-                    

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde -                    97.484        88.070          12.984.167      -                     6.028.545              4.505.681                -                   23.703.947            38.333.697               

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   -                           -                              

- cumulatieve afschrijvingen -                    15.922        71.681          7.170.420        -                     3.316.803              3.756.801                -                   14.331.629            20.858.343               

Boekwaarde per 31 december 2016 -                     81.562      16.389        5.813.747      -                     2.711.742            748.880                 -                    9.372.318            17.475.354             

Afschrijvingspercentage 0,0% 2,0%/5,0% 2,0%/2,5% 2,0%/5,0% 5,0%

Toelichting

De nacaluleerbare afschrijvingen (zijnde 50% ivm invoering NHC) zijn de afschrijvingen ten aanzien van de vergunningsplichtige vaste activa en de activa met betrekking tot de trekkingsrechten. 

Het effect is opgenomen onder de toelichting resultaten rekening ten aanzien van  het wettelijk budget. De overige afschrijvingen zijn gebudgetteerd en niet nacalculeerbaar.  
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 1.924.533       2.955.044    4.879.577     3.102.600        80.366            3.182.966              8.062.543                

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

- cumulatieve afschrijvingen 696.034          -                 696.034        1.887.145        -                     1.887.145              2.583.179                

Boekwaarde per 1 januari 2015 1.228.499       2.955.044    4.183.543     1.215.455        80.366            1.295.821              5.479.364                

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -                    398.616       398.616        54.307             539.876           594.183                992.799                   

- herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

- afschrijvingen 83.039            -                 83.039          306.211           -                     306.211                389.250                   

- Activering gereedgemelde projecten
  .aanschafwaarde van projecten 2.704.727       -                 2.704.727     234.332           -                     234.332                2.939.059                

  .aanschafwaarde af projecten 3.331.229    3.331.229     -                     -                     -                           3.331.229                

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

  .cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

  .cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                    22.431        22.431          -                     28.046            28.046                  50.477                     

  cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

  cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

  per saldo -                    22.431        22.431          -                     28.046            28.046                  50.477                     

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 2.621.688       376.185       2.997.873     17.572-             511.830           494.258                6.823.360                

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 4.629.260       -                 4.629.260     3.391.239        592.196           3.983.435              8.612.695                

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             

- cumulatieve afschrijvingen 779.073          -                 779.073        2.193.356        -                     2.193.356              2.972.429                

Boekwaarde per 31 december 2015 3.850.187       -                 3.850.187     1.197.883        592.196           1.790.079              5.640.266                

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Onderhanden Subtotaal

middelen sering projecten WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 3.505.517       184.412       1.041.219     97.386 4.828.534        

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     

- cumulatieve afschrijvingen 2.134.106       159.744       454.953        0 2.748.803        

Boekwaarde per 1 januari 2015 1.371.411       24.668        586.266        2.079.731        

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 161.581          6.277          8.850           122.641 299.349           

- herwaarderingen -                    -                 -                  -                     

- afschrijvingen 277.413          9.484          164.385        0 451.282           

- Activering gereedgemelde projecten
  .aanschafwaarde van projecten 392.170          -                 -                  0 392.170           

  .aanschafwaarde af projecten 0 -                     

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     

  .cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     

  .cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                    -                 -                  48.395 48.395            

  cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     

  cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     

  per saldo -                    -                 -                  48.395             48.395            

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 276.338          3.207-          155.535-        74.246             200.328-           

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 4.059.268       190.689       1.050.069     171.632           5.471.658        

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     

- cumulatieve afschrijvingen 2.411.519       169.228       619.338        -                     3.200.085        

Boekwaarde per 31 december 2016 1.647.749     21.461      430.731      171.632         2.271.573     

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%

Toelichting:

In de post desinvesteringen bij "onderhanden projecten" is opgenomen de kosten voor het FMIS systeem, welke zijn overgeboekt naar de exploitatie.   

De desinvesteringen bij de post "vervoermiddelen" betreft de verkoop van een 2-tal scooters. De investeringen ICT is een overboeking vanuit de projecten.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Subtotaal

Kleinschalige

Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden woonvoor-

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten zieningen

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     392.515           152.882                -                             545.397         

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

- cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     215.575           84.085                  -                             299.660         

 
Boekwaarde per 1 januari 2014 -                    -                 -                  -                     176.940           68.797                  -                             245.737         

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

- herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

- afschrijvingen -                    -                 -                  -                     39.252            15.288                  -                             54.540           

- Activering gereedgemelde projecten
  .aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

  .cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

  .cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

  cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

  cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

  per saldo -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                    -                 -                  -                     39.252-            15.288-                  -                             54.540-           

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde -                    -                 -                  -                     392.515           152.882                -                             545.397         

- cumulatieve herwaarderingen -                    -                 -                  -                     -                     -                           -                             -                   

- cumulatieve afschrijvingen -                    -                 -                  -                     254.827           99.373                  -                             354.200         

Boekwaarde per 31 december 2016 -                     -                 -                  -                      137.688         53.509                 -                              191.197       

Afschrijvingspercentage 10,0% 10,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 22.404.141 6.872.335 4.731.148 3.132.796 0 37.140.420

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 11.641.007 4.949.864 2.748.803 0 0 19.339.674

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 10.763.134 1.922.471 1.982.345 3.132.796 0 17.800.746

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 18.810 35.497 176.708 1.061.133 0 1.292.148

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 790.164 277.222 451.282 0 0 1.518.668

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

0,0%

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde af project 0 0 0 3.331.229 0 3.331.229

   aanschafwaarde van project 1.789.368 1.149.691 392.170 0 0 3.331.229

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 98.872 0 98.872

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 98.872 0 98.872

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.560.722 -1.391.416 -666.744 -2.368.968 0 -6.987.850

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 24.212.319 8.057.523 5.300.026 763.828 0 38.333.696

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 12.431.171 5.227.086 3.200.085 0 0 20.858.342

Boekwaarde per 31 december 2016 11.781.148 2.830.437 2.099.941 763.828 0 17.475.354

Afschrijvingspercentage 2 %/2,5 % 5,0% 10,0% 0,0% 0,0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Num-mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2015 2016 gereed onder-handen

Indexering 

WTZi

Aangepa

ste 

goedkeur

ing

€ € € € € € € 

1 nvt 2010 Renovatie De Brinck Vergunning 2.955.044 398.616 3.353.660 0 0 2016

2 nvt 2011 Brandmeldinstallaties Melding 59.348 12.200 0 71.548 0 2018

3 nvt 2013 Winkel Melding 0 0 0 0 0 2015

4 nvt 2014 Telefonie Melding 15.515 0 0 15.515 0 2017

5 nvt 2014 ICT projecten Geen 66.434 131.211 17.342 180.303 0 2017

6 nvt 2015 Zorg-app Geen 30.952 0 30.952 0 0 2016

7 nvt 2015 Noodstroom Melding 0 0 0 0 0 2015

8 nvt 2015 Renovatie Vitaliteit Melding 2.188 6.455 0 8.643 0 2017

9 nvt 2015 Strategisch vastgoed Geen 3.315 24.731 28.046 0 0 2016

10 nvt 2016 Verpleeg oproep systeem Melding 0 469.108 469.108 0 2017

11 nvt 2016 Loopbrug Melding 27.382 27.382 0 2017

12 nvt 2016 NEN Geen 7.865 7.865 0 2017

13 nvt 2016 Natuurbuddy Geen -27.346 -27.346 0 2017

14 nvt 2016 1 MS loket Geen 87 87 0 2017

15 nvt 2016 Milieuthermometer Geen 247 247 0 2017

16 nvt 2016 Ultimo Geen 10.577 10.577 0 2.017

Totaal 3.132.796 1.061.133 3.430.000 763.929 0 0 0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Num-mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activa-      post WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi

Rentekos

ten

€ € € € € € 

1 nvt 31-12-2016 Renovatie Brinck melding inst h. 3.353.660 0 0 3.353.660 3.353.660 0

6 nvt 31-12-2016 Zorgapp geen ict 0 0 30.952 30.952 0 0

9 nvt 31-12-2016 Strat.vastgoed geen ict 0 0 28.046 28.046 0 0

5 nvt 31-12-2016 Wifi geen ict 0 0 17.342 17.342 0 0

Totaal 3.353.660 0 76.340 3.430.000 3.353.660 0

Toelichting:
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Gereedgekomen zijn de renovatie van de Brinck ad € 3.353.600,= ; wifi Haarlem ad € 17.342,=; strategische vastgoed plan ad €  28.046,= en software zorgapp ad € 30.952,=. De laatste drie projecten 

zijn overgeboekt naar de exploitatie.

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2016

Nominaal 

bedrag 

WTZi

Jaar van 

ople-

vering
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever
Afsluit-

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

Aflos-sing 

2017
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 22-jan-04 650.000       8        Onderhandse 3,62% 0 0 0 0 0 0 Lineair 0 Geborgd bij Wfz

BNG 22-jan-04 650.000       9        Onderhandse 3,74% 0 0 0 0 0 0 Lineair 0 Geborgd bij Wfz

BNG 22-jan-04 1.000.000    10      Onderhandse 3,83% 0 0 0 0 0 0 Lineair 0 Geborgd bij Wfz

BNG 22-jan-04 1.000.000    11      Onderhandse 3,92% 0 0 0 0 0 0 Lineair 0 Geborgd bij Wfz

BNG 21-feb-08 1.500.000    20      Onderhandse 4,42% 975.000 0 75.000 900.000 525.000 11 Lineair 75.000 Geborgd bij Wfz

BNG 15-mrt-10 1.000.000    20      Onderhandse 3,92% 750.000 0 50.000 700.000 450.000 13 Lineair 50.000 Geborgd bij Wfz

NWB 16-aug-04 1.000.000    13      Onderhandse 4,02% 153.847 0 76.923 76.924 0 0 Lineair 76.923 Geborgd bij Wfz

NWB 16-aug-04 800.000       15      Onderhandse 4,14% 213.327 0 53.334 159.993 0 0 Lineair 53.334 Geborgd bij Wfz

NWB 16-aug-04 1.000.000    17      Onderhandse 4,25% 352.946 0 58.823 294.123 8 5 Lineair 58.823 Geborgd bij Wfz

NWB 16-aug-04 1.000.000    18      Onderhandse 4,28% 388.894 0 55.555 333.339 55.564 6 Lineair 55.555 Geborgd bij Wfz

NWB 16-aug-04 1.000.000    19      Onderhandse 4,32% 421.058 0 52.631 368.427 105.272 7 Lineair 52.631 Geborgd bij Wfz

NWB 16-aug-04 1.000.000    20      Onderhandse 4,36% 450.000 0 50.000 400.000 150.000 8 Lineair 50.000 Geborgd bij Wfz

ING 1-aug-12 2.000.000    5        Onderhandse 3,40% 975.000 0 525.000 450.000 0 1 Lineair afw 525.000 Hypoth zekerh

ING 1-aug-12 2.750.000    10      Onderhandse 1,97% 0 0 0 0 0 0 Lineair 0 Hypoth zekerh

ING 1-sep-14 2.612.500    9        Onderhandse 3,30% 2.337.500 0 137.500 2.200.000 1.512.500 6 Lineair 137.500 Hypoth zekerh

Aegon 1-apr-16 3.250.000 20 Onderhandse 1,17% 0 3.250.000 121.875 3.128.125 2.518.750 19 Lineair 121.876 Geborgd bij Wfz

Totaal 7.017.572 3.250.000 1.256.641 9.010.931 5.317.094 1.256.642

Toelichting:

In 2014 is er een rekening courant krediet afgesproken van € 500.000. Hiervan is in 2016 geen gebruik gemaakt.  

In 2014 is de roll over lening omgezet naar een rentevastlening met een looptijd van 9 jaar tegen een percentage van 3,3 % per jaar. De aflossing per jaar bedraagt € 137.500.   

Het is de bedoeling om de lening na 9 jaar te verlengen tot de beoogde looptijd van 19 jaar. 
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De ING bank heeft bijzondere bepalingen opgenomen waaraan Stichting Nieuw Unicum dient te voldoen. De omzet ratio dient minimaal 15%, de Debt Service Cover Ratio (DSCR) minimaal 1,2 en de Solvabliteitsratio 

minimaal 10% te bedragen. In 2016 bedroeg de omzet ratio 29,5 %, de DSCR 1,7 en de solvabiliteitsratio 34,0%. 

In 2015 is bij de ING een kasgeldlening afgesloten ten bedrage van €  3.250.000,= ten behoeve van de verbouwing van de Brinck. Op deze overeenkomst is van toepassing de "algemene bepalingen voor 

geldleningen onder garantie van de stichting waarborgfonds voor de zorgsector". In 2015 is hiervan € 2.000.000,= opgenomen. In 2016 is het restant opgenomen en is de lening voor € 3.250.00,= geconsolideerd  bij 

Aegon onder borging van het Waarborgfonds.    

De door de ING Bank gestelde zekerheden zijn 'negative pledge / pari passu en cross default verklaring',  een 'stam-verpanding boekvorderingen' (eerste pandrecht) en een 'verpanding van de voorraden en 

bedrijfsuitrusting'  van Stichting Nieuw Unicum.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 24.159.703 23.544.365

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 195.540 97.812

Opbrengsten Wmo 103.456 86.976

Totaal 24.458.699 23.729.153

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 31.268 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 144.337 264.738

Totaal 175.605 264.738

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 1e lijns paramedisch):

Dienstverlening 1e lijns fysio en logo 28.497 35.975

   

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel):

Overige opbrengsten  343.398 304.415

Overige baten 121.484 149.196

Totaal 493.379 489.586

Toelichting:

pagina 26

De overige baten bestaan uit de afrekening van de budgetten aanvaardbare kosten over de perioden 2012 tot en met 2015.  

Vanwege onterechte toepassing van de WVA regeling (belasting korting leerlingen) in 2011 en 2012 wordt rekening gehouden met het 

terugbetalen van een bedrag van € 112.500 aan de belastingdienst.   

De overige opbrengsten bestaan onder andere uit: opbrengst zwembad ad € 56.000, opbrengst rolstoelonderhoud € 65000, opbrengst 

catering €42.000 en terug te ontvangen btw renovatie Brinck ad € 128.000.

De berekening van de voorlopige nacalculatie is opgenomen in het wettelijke budget aanvaardbare kosten voor 2016. Het gaat hierbij om 

de nacalculatie van de wlz-produktie plus rente, afschrijvingen en extreme zorgzwaarte. Het budget is ten opzichte van 2015 gestegen 

vanwege de vergoeding via de herschikking van een zwaardere ZZP mix. De WMO opbrengsten zijn gerealiseerd, vanwege de 

extramurale produktie Begeleiding groep en Begeleiding individueel. Het budget zorgcerzekeringswet is verdubbeld vanwege meer 

opbrengsten PGB.      

Subsidie WLZ zijn de ontvangen bedragen vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling en 1e lijns verblijf. De overige subsidies 

bestaan uit subsidie stageplaatsen (€ 160.447), subsidie praktijkleren (€ 96.389), subsidie MSR (€ 15.000) en overige subsidies (€ 

15.000).
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 12.922.511 12.065.058

Sociale lasten 1.983.571 1.905.711

Pensioenpremies 1.020.958 993.972

Andere personeelskosten: 649.335 865.427

   

    

Subtotaal 16.576.375 15.830.168

Personeel niet in loondienst 373.567 319.725

Totaal personeelskosten 16.949.942 16.149.893

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

 313 313

   

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 313 313

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 1.518.774 1.456.640

Totaal afschrijvingen 1.518.774 1.456.640

Toelichting:
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Een specificatie van de afschrijvingen is opgenomen in het overzicht MVA 5.1.6. De nacalculeerbare afschrijvingen betreffen de 

afschrijvingen op trekkingsrechten en vergunningsplichtige investeringen. In verband met de invoering van de NHC en NIC bedraagt de 

nacalculatie op deze afschrijvingsposten 30%. 

De post lonen en salarissen is hoger onder andere vanwege de eenmalige uitkering in januari 2016 ad € 55.000,= , de reservering van 

nabetaling ORT ad € 186.900 en betaling van transitievergoedingen ad € 323.000,=. Andere personeelskosten zijn lager vanwege een 

lagere dotatie aan het uistaand saldo vakantie - en pbl uren.  

De post "personeel niet in loondienst" bestaat o.a. uit extern server beheer € 65.000, inhuur zorgpersoneel € 83.000, kosten 

toezichthoudened apotheker € 42.000, extern terrein onderhoud ad € 26.000 en personeel intern vervoer € 98.000.  
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22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.405.962 1.466.098

Algemene kosten 1.068.474 969.640

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.411.313 1.448.234

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 667.211 561.197

- Energiekosten gas 215.636 223.391

- Energiekosten stroom 124.786 151.304

- Energie transport en overig 79.604 36.640

Subtotaal 1.087.237 972.532

Huur en leasing 609.333 608.431

Dotaties en vrijval voorzieningen 120.527 137.300

Totaal overige bedrijfskosten 5.702.846 5.602.235

Toelichting:

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 4 653

   

Subtotaal financiële baten 4 653

Rentelasten -288.126 -304.892

  

Subtotaal financiële lasten -288.126 -304.892

Totaal financiële baten en lasten -288.122 -304.239

Toelichting:
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De algemen kosten zijn hoger dan 2015 onder andere vanwege de hogere kosten aan ict waaronder 1e lijns werkzaamheden en kosten 

software. 

De rentelasten zijn lager vanwege de gedane aflossingen op het leningen bestand en de lage rente op de nieuw afgesloten lening. 

De post onderhoud ligt boven het niveau van 2015 onder andere door meer uitgaven aan onderhoud gebouwen en terreinen. De dotatie 

betreft de dotatie aan de meerjaren onderhoudsvoorzieing conform het lange termijn onderhouds plan.      
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24. 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:

1

P.Kuhn AWCA 

Cornelissen

FAL vd 

Bruggen

M.de Vries

2 RvB RvT RvT RvT

3 1-dec-02 1-jan-12 1-jan-10 1-jan-11

4 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16

5 nee nee nee nee

6 ja nee nee nee

7 100,00% nvt nvt nvt

8 Individueel WNT-maximum 120.000 18.000  12.000  12.000  

9

179.349 17.000 11.500 11.500

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

11

10.834 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 190.183 17.000 11.500 11.500

12 Beloning 2015 187.923 17.000 11.500 11.500

13 2

14 Aantal punten 8

 

1

I. vd Horst-

Bruinsma

J.van Hoek LJL Heukels

2 RvT RvT RvT

3 1-jan-12 1-mei-16 1-jan-11

4 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-15

5 nee nee nee

6 nee nee nee

7 nvt nvt nvt

8 Individueel WNT-maximum  12.000  8.000  0

9

11500 7667 0

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

11

0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.500 7.667 0

  

12 Beloning 2015   11.500 0 11.500

 

De uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen  met of zonder dienstbetrekking, is als volgt:

 

1 P.Kuhn

2 RvB

3 100,00%

4 2016

8 Individueel WNT-max. ontslaguitkering 75.000

10

255.000    

7 Onverschuldigd deel 0

10

255.000    

9 Waarvan betaald in 2016 255.000

 

Toelichting:

Bezoldiging bestuurder

Motivering overschrijding WNT-norm:
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Bezoldigingsklasse zorginstelling

Naam topfunctionaris

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

De betaalde vergoedingen van dhr. Kuhn, Mw. de Vries en Mw. vd Horst-Bruinsma zijn verwerkt via de salarisadministarie. De vergoedingen aan dhr. 

Cornelissen, dhr. van der Bruggen en dhr. van Hoek zijn betaald aan de hand van ingediende facturen. De vergoedingen zoals opgenomen zijn exclusief 

de btw.     

De Raad van Toezicht heeft in gezamenlijk overleg met de voormalig bestuurder besloten dat hij met ingang van 31 december 2016 zijn functie als 

bestuurder van de Stichting Nieuw Unicum heeft neergelegd. Over 2015 is de bezoldiging van de bestuurder in deze jaarrekening neerwaarts bijgesteld 

met  € 2.824,=,  als gevolg van een foutieve verwerking van onkostenvergoedingen in de jaarrekening van 2015. Deze aanpassing heeft geen gevolgen 

voor de WNT en eventuele onverschuldigde betalingen.  

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn (in €)

Jaar waarin dienstverband beëindigd

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband

De WNT bezoldiging vloeit voort uit afspraken voor inwerkingtreding van de sectorale regeling zorg en welzijn WNT I. Het overgangsrecht is ingegaan op 

1 januari 2014. De beëindigingsvergoeding is gebaseerd op de afspraak die in het arbeidscontract met de heer Kuhn is gemaakt. In 2016 gold nog het 

overgangsrecht voor afkoopsommen.

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn (in €)

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband

Gewezen topfunctionaris?

(fictieve) dienstbetrekking

Naam topfunctionaris

Functionaris (functienaam)

Deeltijdfactor (percentage)

Deeltijdfactor (percentage)

Naam topfunctionaris

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Gewezen topfunctionaris?

(fictieve) dienstbetrekking

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
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25. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 18.000 21.320

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3.500 3.593

3 Fiscale advisering 2.500 4.925

4 Niet-controlediensten 9.500 10.252

Totaal honoraria accountant 33.500 40.090

Toelichting:

26. Transacties met verbonden partijen

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

pagina 30

De Raad van Toezicht heeft de offerte van EY voor de controle van de jaarrekening over het jaar 2016 geaccordeerd voor een bedrag van 

€ 27.650,= ex btw. 

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 24.

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

en leidinggevende functionarissen.
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5.1.11  VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

De raad van bestuur a.i. van Stichting Nieuw Uncium heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 23 mei 2017.

De raad van toezicht van de Stichting Nieuw Unicum heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering 

van 23 mei 2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
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Geen
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 ResultaatbestemmingResultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Nieuw Unicum heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Het resultaat, ten bedrage van € 667.999,=, is geboekt ten gunste van het bestemmingsfonds (v/h RAK) ad  € 

166.979,= en ten gunste van de bestemmingsreserve renovatie ad € 501.020,=.



 



 

 

 

 

 

 

 

 




