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Stichting Riwis Zorg & Welzijn

10.1 JAARREKENING

10.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 29.775.458 33.365.676

Totaal vaste activa 29.775.458 33.365.676

Vlottende activa

Voorraden 2 12.399 6.044

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 140.154 97.141

Debiteuren en overige vorderingen 4 6.812.063 1.604.558

Liquide middelen 5 14.712.486 14.997.140

Totaal vlottende activa 21.677.102 16.704.883

Totaal activa 51.452.560 50.070.559

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

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 6 22.881 22.881

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 11.516.477 8.860.992

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 11.539.358 8.883.873

Voorzieningen 7 2.795.526 2.601.066

Langlopende schulden (nog voor meer 8 29.713.770 32.043.208

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 9 7.403.906 6.542.412

Totaal passiva 51.452.560 50.070.559
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10.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 10 38.151.852 42.620.914

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 11 3.274.445 549.719

Overige bedrijfsopbrengsten 12 764.697 665.858

Som der bedrijfsopbrengsten 42.190.994 43.836.491

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 23.949.538 24.348.029

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 2.202.450 2.184.830

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 15 944.803 41.143

Overige bedrijfskosten 16 10.958.532 11.070.903

Som der bedrijfslasten 38.055.323 37.644.905

BEDRIJFSRESULTAAT 4.135.671 6.191.586

Financiële baten en lasten 17 -1.480.186 -1.637.902

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.655.485 4.553.684

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Wmo 0 0

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 2.655.485 4.553.684

Algemene / overige reserves 0 0
2.655.485 4.553.684
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10.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.135.671 6.191.586

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.202.451 2.444.480

- mutaties voorzieningen 194.460 1.433.449

- bijzondere waardevermindering 944.803 41.143

3.341.714 3.919.072

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden -6.355 6.281

- vorderingen -5.228.450 -2.702

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -43.013 559.577

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 932.761 -802.150

-4.345.057 -238.994

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.132.328 9.871.664

Ontvangen interest 80.429 80.101

Betaalde interest -1.533.282 -1.762.860

-1.452.853 -1.682.759

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.679.475 8.188.905

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -518.595 -361.554

Desinvesteringen materiële vaste activa 961.559 382.955

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 442.964 21.401

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -2.407.093 -4.425.350

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.407.093 -4.425.350

Mutatie geldmiddelen -284.654 3.784.956

Stand geldmiddelen per 1 januari 14.997.140 11.212.184

Stand geldmiddelen per 31 december 14.712.486 14.997.140

Mutatie geldmiddelen -284.654 3.784.956

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

10.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Gebruik van schattingen

Vergelijkende cijfers

Verbonden rechtspersonen

Pagina 20

Riwis is een zorgorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg en biedt 

begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging en verblijf (beschermd wonen). De instelling 

levert deze diensten aan cliënten met (forensisch) psychiatrische en of een somatische problematiek. 

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

Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De zorginstellingen Tolzicht en De Beekwal van Stichting Woonzorgcentra Iselgouw behoren sinds28 

december 2007 tot de Stichting RIBW Oost-Veluwe 2007. Op 28 december 2007 heeft een activa/passiva 

overdracht plaats gevonden, zijnde onderdeel van de fusie Iselgouw en RIBW Oost-Veluwe. Op 31 december 

2008 is de juridische fusie tot stand gekomen. De fusie draagt  de naam Stichting Riwis Zorg & Welzijn. Uit 

hoofde van de transactie per  december 2008 maakt ook het eigen vermogen van de Stichting Woonzorgcentra 

Iselgouw onderdeel uit van de Stichting Riwis Zorg & Welzijn.

adres Deventerstraat 28.

Zorginstelling Stichting Riwis Zorg & Welzijn is statutair (en feitelijk) gevestigd te Apeldoorn, op het 

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

Niet van toepassing

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.
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10.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen WNT

10.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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

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

geamortiseerde kostprijs.

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

genummerd.

In de investeringen is geen bedrag aan geactiveerde rente opgenomen.

Groot onderhoud:

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 

uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische 

eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt 

als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd 

van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

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

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

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

* Bedrijfsgebouwen : 2%-2,5%.

* Machines en installaties : 5 %.

* Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5 %.                                                                                                          * 

Inventaris 10 %                                                                                                                                                                            

* Vervoermiddelen: 20%                                                                                                                                     

*Automatisering: 20%

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

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

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

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

van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast 

actief.

Voor een beperkt aantal locaties is de ingeschatte gebruiksduur korter dan verwacht. Hierover wordt over de 

resterende gebruiksduur versneld afgeschreven. 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. Het effect over 2015 is €53.000.

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

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

opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiele instrumenten

Vorderingen 

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)
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Vorderingen worden opgenomen voor de geamotiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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 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 nominale waarde van de 

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

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde 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.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

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. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige 

nettokasstromen 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.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de nominale waarde methode onder aftrek van een 

voorziening voor incourantheid.

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

Riwis heeft AAG vastgoed en facilitair bv uit 's-Hertogenbosch opdracht gegeven een financiële analyse van 

het vastgoed uit te voeren, laatstelijk bij de jaarrekening 2014. AAG heeft deze financiële analyse uitgevoerd 

volgens de gebouwgebonden methode, waarbij de bedrijfswaarde is berekend over de huidige looptijden en 

contant gemaakt is met een rekenrente van 5%. In de toekomstige kasstromen is rekening gehouden met 

jaarlijkse instandhouding en in beperkte mate met grootschalige renovaties. De analyse heeft plaats gevonden 

op stichtingsniveau, als laagste kasstroom genererende eenheid. Uit de berekeningen blijkt dat de 

bedrijfswaarde structureel hoger is (€ 39,1 miljoen) ten opzichte van een boekwaarde van € 27,9 miljoen. De 

bedrijfswaarde lag hiermee ruim boven de boekwaarde waardoor van een duurzame afwaardering geen sprake 

was. Bij het analyseren van deze indicaties heeft Riwis geconcludeerd dat er voor 2015 geen indicaties zijn die 

herijken van een bedrijfswaardeberekening/impairmenttoets momenteel noodzakelijk maken. Er zijn geen 

significante wijzigingen doorgevoerd in de uitgangspunten van de vastgoedportefeuille ten opzichte van 

voorgaand jaar.
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10.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening verlieslatend contract

Schulden

10.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten
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De voorziening verlieslatend contract betreft de onderverhuur van een gehuurd kantoorpand. Er is sprake van 

een negatief verschil tussen de door Riwis Zorg & Welzijn na de balansdatum te ontvangen huur en de door 

Riwis Zorg & Welzijn na de balansdatum te betalen huur. Voor dit negatieve verschil is een voorziening 

opgenomen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten.

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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

verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de 

voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. 

de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en 

d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat 

niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de 

berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de na-

indexering.

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

verantwoord.

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

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

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

kostprijs .

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

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

deze gerealiseerd zijn.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen hebben betrekking op toekomstige uitgaven uit hoofde van de reorganisatie die in 

2014 is afgerond

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 voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO 

verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een 

beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig 

uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen. 
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10.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

10.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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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.

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. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende 

schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

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

betalen) interest. 

Stichting Riwis Zorg & Welzijn 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 Riwis Zorg & Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Riwis Zorg & Welzijn 

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 

2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de 

dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 

gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In maart 2016 bedroeg de 

dekkingsgraad 96%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens 

het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting 

Riwis Zorg & Welzijn 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 Riwis Zorg & Welzijn 

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

verantwoord.

Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende subsidievoorwaarden en 

verslaggevingsregels. Hoewel de activiteiten van de Stichting Riwis Zorg en Welzijn worden bekostigd vanuit 

meerdere subsidieregimes, is de jaarrekening opgesteld met inachtneming van de indeling zoals weergegeven 

in de Regeling verslaggeving WTZi. Dit aangezien een groot deel van de bekostiging van de stichting 

verkregen wordt op grond van toelatingen  vallend onder de Wet Toelating Zorginstellingen.
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 23.651.860 25.409.988

Machines en installaties 993.389 1.185.143

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.158.080 4.391.388

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.547.129 1.671.657

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 425.000 707.500

Totaal materiële vaste activa 29.775.458 33.365.676

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 33.365.676 35.872.700

Bij: investeringen 518.595 361.554

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 2.335.185 2.444.480

Af: bijzondere waardeverminderingen 944.803 41.143

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 828.825 382.955

Boekwaarde per 31 december 29.775.458 33.365.676

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 10.1.6.
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Voorraden 

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

€ €

Voedingsmiddelen 12.399 6.044

Totaal voorraden 12.399 6.044
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

    AWBZ/WLZ

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 34.443 0 62.698 97.141

Financieringsverschil boekjaar 140.154 140.154

Correcties voorgaande jaren -34.443 0 15.301 -19.142

Betalingen/ontvangsten 0 0 -77.999 -77.999

Subtotaal mutatie boekjaar -34.443 0 -62.698 140.154 43.013

Saldo per 31 december 0 0 0 140.154 140.154

Stadium van vaststelling (per erkenning):

GGZ c c c a

VVT c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 140.154 97.141

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

140.154 97.141

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 5.294.432 39.500.317

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 5.154.278 39.437.619

Totaal financieringsverschil 140.154 62.698
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 5.776.407 418.162

Overige vorderingen:

Vordering verpleegunit 351.437 358.078

MKA PC prive Fietsplan 5.744 25.487

Gemeente Apeldoorn Subsidie Regionaal Kompas 15.399 129.226

Subsidie ID banen 2.277 796

Subsidies WMO-HV zorg (gemeente Brummen) 0 1.485

Te verrekenen met partners in de zorg 0 126.263

Zorgverzekeraars 154.163 0

Ministerie VWS-subsidieregelingen 356.518 0

Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde bedragen diversen 92.225 445.347

IZZ 3.934 34.521

Vooruitbetaalde investeringen 20.209 0

BNP Lease 572 0

Roostermodule 0 11.858

Nog te ontvangen bedragen:

Te ontvangen ziekengelden 7.275 2.094

Diverse te ontvangen bedragen 15.266 19.659

Overige overlopende activa:

Te vorderen rente 10.637 31.582

Totaal debiteuren en overige vorderingen 6.812.063 1.604.558

Toelichting:

De toename van de overige vorderingen komt vooral door de toename in debiteuren. Dit is voornamelijk het gevolg van 
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De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 128.598 (2014  €0 )

de overheveling van het GGZ budget vanuit de WLZ (bevoorschot) naar de WMO en Jeugdwet (op factuurbasis).
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 14.683.994 14.964.169

Kassen 28.492 32.971

Totaal liquide middelen 14.712.486 14.997.140

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 22.881 22.881

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 11.516.477 8.860.992

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 11.539.358 8.883.873

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 22.881 0 0 22.881

Totaal kapitaal 22.881 0 0 22.881

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten: 8.860.992 2.655.485 0 11.516.477

Totaal bestemmingsfondsen 8.860.992 2.655.485 0 11.516.477

Toelichting:
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Het bestemmingsfonds wordt gevormd voor posten waarop een externe verplichtingen.
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Jubileumuitkering GGZ 133.036 25.047 12.668 0 145.415

Jubileumuitkering VVT 50.066 9.937 7.987 0 52.016

Levensfase budget 463.602 183.777 17.325 0 630.054

Voorziening loonkosten 998.353 159.324 288.218 0 869.459

Claims en geschillen 798.490 185.794 0 0 984.284

Voorziening verlieslatende contracten 157.519 0 16.408 26.813 114.298

Totaal voorzieningen 2.601.066 563.879 342.606 26.813 2.795.526

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

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.366.263

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.429.263

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 174.361

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

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

€ €

Schulden aan banken 29.713.770 32.043.208

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 29.713.770 32.043.208

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 34.030.030 38.455.380

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.407.093 4.425.349

Stand per 31 december  31.622.937 34.030.031

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.909.167 1.986.823

Stand langlopende schulden per 31 december 29.713.770 32.043.208

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.909.167 1.986.823

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 29.713.770 32.043.208

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 22.945.764 23.321.922

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij banken luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen.
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10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Schulden aan banken 0 0

Crediteuren 592.197 426.091

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.909.167 1.986.823

Belastingen en sociale premies 941.623 879.109

Schulden terzake pensioenen 231.921 226.875

Nog te betalen salarissen 23.341 25.548

Vakantiegeld 753.799 736.593

Vakantiedagen 524.191 472.839

Overige schulden:

Nacalculatie Justitie 102.659 7.548

Gemeente Brummen WMO 36.031 0

Gemeente Doetinchem 42.604 0

Gemeente Deventer 5.003 0

Nog te betalen kosten:

Rente 187.745 181.356

Project Lojal 54.079 0

Project Safehouses 0 54.636

Project Omnizorg 739.651 942.316

Project Tactus 16.035 98.021

Bureau Apeldoorn 0 56.078

Netwerk Dementie 21.419 0

Diverse kortlopende schulden 1.212.546 439.187

Overige overlopende passiva:

Fonds lief en leed bewoners 9.895 9.392

Totaal overige kortlopende schulden 7.403.906 6.542.412

Toelichting:
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De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2015 EUR 0,-. 



Stichting Riwis Zorg & Welzijn

10.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

1. Huurverplichting

Huurverplichtingen gebouwen 2016 Stichting Riwis Zorg & Welzin onderverdeeld naar looptijd:

< 1 jaar 2.705.937

1 tot 5 jaar 5.847.372

> 5 jaar 5.867.254

Lease verplichting 2016

Auto 13.177 ingangsdatum nieuw contract 20-05-2015, looptijd 4 jaar

Kopieerapparaten 28.034 ingangsdatum 19-12-2013, looptijd 5 jaar

2. Kredietfaciliteit

Ultimo 2014 had Stichting Riwis Zorg & Welzijn geen rekening-courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie.

3. Hypotheekvestiging

ABN AMRO bank

* Een hypotheek van € 21.0263.000 (exclusief rente en kosten op een deel van het vastgoed van Stichting 

  Riwis Zorg & Welzijn).

* Equity ratio van minstens 10% (eigen vermogen / som der bedrijfsopbrengsten)

* Positieve / negatieve hypotheekverklaring

* Pari / passau verklaring

Rabobank

*1e hypotheek ad € 10.500.000 (exclusief rente en kosten op een deel van het vastgoed van Stichting Riwis

Zorg & Welzijn).

* Een hypotheek ad € 5.000.000 (exclusief rente en kosten op de Henri Dunantlaan 2 gemeente Hoog Soeren van

Stichting Riwis Zorg & Welzijn)

* Een hypotheek ad. € 10.000.000 (exclusief rente en kosten op vastgoed 't Podium te Apeldoorn, Van Galenstraat te

Apeldoorn, Ijsselstraat/Vulcaanstraat te Terborg.

* Verpanding huurpenningen pand Dorpsstrat 65A te Terwolde.

* Positieve / negatieve hypotheekverklaring

* Pari / passau verklaring

* Cross Default

* Material-Adverse Change-Clausule

* Debt service coverage ratio van minimaal 1,4 (operationele kasstroom in verhouding tot de financieringsverplichtingen).

*Solvabiliteitsratio over boekjaar 2015 van 15,0% (eigen vermogen / balanstotaal)

4. Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

5. Meerjarenovereenkomst Stichting Herstel

Riwis is met de Stichting Herstel een meerjarenovereenkomst aangegaan (10 jaren vanaf 2011)

In het eerste jaar doneert Riwis € 20.000 (2010)

De volgende 10 jaren € 15.000 per jaar.

Uitgangspunt van de stichting is dat de ondersteuning ten goede komt aan het doel van de stichting Herstel

(statuten d.d. 8-12-2009).

Doelstelling Stichting Herstel:

Het ondersteunen van mensen binnen het werkgebied van Riwis. Mensen die door situationele, persoonlijke en/of

maatschappelijke omstandigheden bekneld zijn geraakt en waar de financiële problematiek één van de belangrijkste

belemmeringen is bij de groei naar stabilisatie, bevordering van adequate maatschappelijke participatie en zelfstandigheid.

6. Bankgarantie

Riwis heeft voor een bedrag van ad € 20.114 aan bankgarantie verstrekt ten behoeve van een verhuurder.
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De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 

2015 gefinancierd vanuit de Zvw. 

Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2016.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Riwis Zorg & 

Welzijn 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 2015.



Stichting Riwis Zorg & Welzijn

10.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 31.749.740 1.850.426 13.097.975 1.671.657 1.188.274 49.558.072

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 6.339.752 665.283 8.706.587 0 480.774 16.192.396

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 25.409.988 1.185.143 4.391.388 1.671.657 707.500 33.365.676

Mutaties in het boekjaar

- herclassificatie

  aanschafwaarde -170.198 170.198 0

- investeringen 41.669 13.613 463.313 0 0 518.595

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.015.324 104.047 1.215.814 0 0 2.335.185

- bijzondere waardeverminderingen 259.735 356.679 83.191 0 245.198 944.803

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 1.052.632 165.835 2.546.238 124.528 450.070 4.339.303

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 698.092 421.194 2.148.622 0 242.570 3.510.478

  per saldo 354.540 -255.359 397.616 124.528 207.500 828.825

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.587.930 -191.754 -1.233.308 -124.528 -452.698 -3.590.218

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 30.568.579 1.698.204 11.015.050 1.547.129 908.402 45.737.364

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 6.916.719 704.815 7.856.970 0 483.402 15.961.906

Boekwaarde per 31 december 2015 23.651.860 993.389 3.158.080 1.547.129 425.000 29.775.458

Afschrijvingspercentage 0-2,5% 5,0% 10-20% 0,0% 0-2,5%

Pagina 34

Toelichting:

De bijzondere waarderverminderingen hebben onder andere betrekking op niet aan het bedrijfsproces dienstbare activa, welke als gevolg van taxaties of 

verkoopovereenkomsten zijn afgewaardeerd.
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BIJLAGE

10.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2014

Nieuwe 

leningen in 

2015

Aflossing 

in 2015

Restschuld 

31 december 

2015

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2016

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ABNAMRO 18-jun-02 900.000 30 Bancair 5,05% 540.000 0 30.000 510.000 360.000 12 lineair 30.000 10.1.5 par. 10

ABNAMRO 25-apr-03 3.000.000 30 Bancair 4,05% 1.900.000 0 100.000 1.800.000 1.300.000 13 lineair 100.000 10.1.5 par. 10

ABNAMRO 5-aug-03 2.000.000 30 Bancair 2,90% 1.019.266 0 729.593 289.673 0 0 lineair 231.667 10.1.5 par. 10

ABNAMRO 5-aug-03 1.250.000 20 Bancair 3,55% 0 0 0 0 0 0 lineair 0 10.1.5 par. 10

ABNAMRO 15-nov-05 1.425.000 30 Bancair 4,11% 997.500 0 47.500 950.000 712.500 15 lineair 47.500 10.1.5 par. 10

ABNAMRO 19-okt-06 1.500.000 30 Bancair 4,39% 1.100.000 0 50.000 1.050.000 800.000 16 lineair 50.000 10.1.5 par. 10

ABNAMRO 29-jul-07 2.500.000 30 Bancair 5,25% 1.895.834 0 83.333 1.812.501 1.395.836 17 lineair 83.333 10.1.5 par. 10

ABNAMRO 18-okt-08 12.200.000 30 Bancair 5,29% 9.759.999 0 406.667 9.353.332 7.319.997 18 lineair 406.667 10.1.5 par. 10

RABOBANK 1-feb-11 5.000.000 30 Hypotheek 3,85% 2.251.217 0 180.000 2.071.217 1.171.217 7 lineair 180.000 10.1.5 par. 10

RABOBANK 12-feb-11 5.450.000 30 Hypotheek 4,60% 4.516.214 0 180.000 4.336.214 3.436.214 19 lineair 180.000 10.1.5 par. 10

RABOBANK 17-jul-12 11.500.000 25 Hypotheek 4,10% 10.050.000 0 600.000 9.450.000 6.450.000 11 lineair 600.000 10.1.5 par. 10

Totaal 34.030.030 0 2.407.093 31.622.937 22.945.764 1.909.167
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10.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.497.260 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 5.294.432 39.501.584

Opbrengsten Jeugdzorg 1.328.561 0

Opbrengsten Wmo 27.405.752 634.805

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 151.465 169.707

Overige zorgprestaties 2.474.382 2.314.818

Totaal 38.151.852 42.620.914

11. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 2.377.522 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 756.761 463.304

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 140.162 86.415

Totaal 3.274.445 549.719

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

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

Overige dienstverlening 628.416 571.514

Stagevergoeding 136.281 94.344

Totaal 764.697 665.858
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Toelichting:

De opbrengsten zorgprestaties zijn voor wat betreft de GGZ overgeheveld vanuit de WLZ naar de WMO en Jeugdwet.

Toelichting:

De Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS hebben voor een groot deel betrekking op de subsidieregeling kapitaallasten in 

verband met de overheveling van de GGZ vanuit de WLZ naar de WMO en Jeugdwet.
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10.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 17.247.295 16.271.578

Sociale lasten 3.242.836 3.826.722

Pensioenpremies 1.382.172 1.502.226

Andere personeelskosten:

Diverse andere personeelskosten 1.555.794 2.553.980

Doorberekende personeelskosten -165.189 -241.052

Subtotaal 23.262.908 23.913.454

Personeel niet in loondienst 686.630 434.575

Totaal personeelskosten 23.949.538 24.348.029

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

Segment VVT 129 133

Segment GGZ 313 320

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 442 453

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.335.184 2.444.480

- boekwaarderesultaat op verkochte activa -132.734 -259.650

Totaal afschrijvingen 2.202.450 2.184.830

15. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 944.803 41.143

Totaal 944.803 41.143
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10.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.792.503 1.829.351

Algemene kosten 2.502.839 2.207.526

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.131.550 3.503.573

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 397.199 247.926

- Energiekosten gas 406.178 499.464

- Energiekosten stroom 309.138 119.166

- Energie transport en overig 53.174 22.117

Subtotaal 1.165.689 888.673

Huur en leasing 2.365.951 2.641.780

Totaal overige bedrijfskosten 10.958.532 11.070.903
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10.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rentebaten 59.485 85.786

Subtotaal financiële baten 59.485 85.786

Rentelasten -1.539.671 -1.723.688

Subtotaal financiële lasten -1.539.671 -1.723.688

Totaal financiële baten en lasten -1.480.186 -1.637.902
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10.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

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

1 Voorzitter RvB Voorzitter RvT lid RvT lid RvT

2 1-apr-82 3-jul-12 23-mrt-06 23-jun-09

3 31-dec-15 31-dec-15

4 100,00%

5

136.689 14.000 10.000 10.000

6 Winstdelingen en bonusbetalingen

7 Totaal beloning (5 en 6) 136.689 14.000 10.000 10.000

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 4.335 255 1.047

9

10.634

10

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 151.658 14.000 10.255 11.047

11 Beloning 2014 156.745 14.000 10.096 10.735

12 klasse E

1 lid RvT lid RvT

2 3-jul-12 1-jan-15

3

4

5

10.000 10.000

6 Winstdelingen en bonusbetalingen

7 Totaal beloning (5 en 6) 10.000 10.000

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

9

10

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 10.000 10.000

11 Beloning 2014 10.000 -

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

In het geval van de Raad van Bestuur is het overgangsrecht van toepassing.
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Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

inkoopmarkt breed/complex is.

Het bezoldigingsmaximum van de voorzitter van de Raad van Bestuur bedraagt € 148.879.

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 

op termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Riwis Zorg & Welzijn is ingedeeld in klasse E. 

Totaal score van 4-5; 1 voor complexiteit (transactieketen), 3 voor impact (geografie 1, risico 1 en media 1) en daarnaast  

1 extra punt aangezien Riwis o.a. meerdere diensten levert als gevolg van het feit dat zij actief is in de GGZ en VVT en de  

Deeltijdfactor (percentage)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Het bezoldigingsmaximum van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 14.888.

Het bezoldigingsmaximum van de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 22.332.

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 

op termijn (in €)

Bezoldigingsklasse zorginstelling
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10.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Honoraria accountant 2015 2014

€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 42.350 106.947

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 13.794 10.082

3 Fiscale advisering 26.496 0

4 Niet-controlediensten 22.804 10.000

Totaal honoraria accountant 105.444 127.029

20. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 18.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. 24-mei-16 W.G. 24-mei-16

E. ten Have-Weustenenk MSM B.A.M.G.J. Hooijmans

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. 24-mei-16 W.G. 24-mei-16

dr. J.J.H. Rogier G. Boeve

Vice voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. 24-mei-16 W.G. 24-mei-16

ir. N.L.H.M. van Wolven-Jenniskens ir. H.J. Minkhorst

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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10.2  OVERIGE GEGEVENS

10.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in 

de vergadering van 24 mei 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in 

de vergadering van 24 mei 2016.

10.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

10.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 10.1.2.

10.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

10.2.5 Nevenvestigingen

Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft geen nevenvestigingen.

10.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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N.v.t.

zorgactiviteiten wordt toegevoegd of onttrokken aan het collectief-gefinancierd gebonden vermogen.

Het eigen vermogen wordt gevormd conform artkel 5 van de statuten. Dit betekent dat het resultat op 

De resultaten van de overige activiteiten worden toegevoegd of onttrokken aan het niet-collectief

gefinancierd vrij vermogen.
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10.3  BIJLAGEN

10.3 Bijlage subsidies gemeente Apeldoorn

Subsidies Provincie en Gemeenten: 756.761

Onder te verdelen in:

Subsidies Gemeente Apeldoorn 656.111

Overige subsidies 100.650

756.761

Subsidies Gemeente Apeldoorn bedroegen in 2015: 656.111

Uit te splitsen als volgt:

WMO Algemene Voorzieningen

F1 Ontmoeten 353.679

F2 Dagbesteding 80.080

F3 Cliëntondersteuning 69.215

F7 Toeleiding en begeleiding naar participatie 20.000

522.974

Projecten

Talent  Maatschappelijke participatie 101.423

Dagbesteding en Beschut werk 11.250

Sociale Wijkteams 20.464

133.137

656.111
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