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1.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.691.298 5.178.169

Machines en installaties 1.266.031 317.106

Andere vaste bedrijfsmiddelen, 

technische en administratieve uitrusting
3.297.298 3.798.792

Vooruitbetaald op materiële vaste activa 1.013.558 712.963

10.268.185 10.007.030

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 17.142 17.177

17.142 17.177

Vlottende activa

Onderhanden werk
Onderhanden werk uit hoofde van 

DBC's 500.596 547.275

500.596 547.275

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 1.333.780 1.638.460

Vordering uit hoofde van bekostiging 420.556 408.283

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 970 -

Overige vorderingen 1.220.003 948.430

Overlopende activa 843.703 676.711

3.819.012 3.671.884

Liquide middelen 7.034.522 7.481.534

Totaal activazijde 21.639.457 21.724.900

31 december 2018 31 december 2017
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1.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Groepsvermogen

Aandeel van de rechtspersoon in het 

groepsvermogen 12.285.163 11.684.906

12.285.163 11.684.906

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 743.199 650.212

743.199 650.212

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.014.335 1.003.591

1.014.335 1.003.591

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 316.000 299.000

Handelscrediteuren 2.150.836 1.387.197

Onderhanden projecten 288.468 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 651.850 576.040

Schulden ter zake van pensioenen 83.133 397.422

Overige schulden 228.043 406.289

Overlopende passiva 3.878.430 5.320.243

7.596.760 8.386.191

Totaal passivazijde 21.639.457 21.724.900

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting QuaRijn te Wijk bij Duurstede  

1.2  Geconsolideerde resultatenrekening over 2018

€ € € €

Opbrengsten zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning 48.882.875 45.670.547

Subsidies (exclusief WMO) 716.616 323.754

Overige bedrijfsopbrengsten 3.301.200 3.412.045

52.900.691 49.406.346

Bruto bedrijfsresultaat 52.900.691 49.406.346

Personeelskosten 35.598.174 33.677.163

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.651.166 1.480.387

Overige bedrijfskosten 15.000.139 12.633.201

Som der bedrijfskosten 52.249.479 47.790.751

Bedrijfsresultaat 651.212 1.615.595

Rentelasten en soortgelijke kosten -51.789 -54.288

Som der financiële baten en lasten -51.789 -54.288

Resultaat 599.423 1.561.307

Aandeel in het resultaat van 

deelnemingen -35 -823

Resultaat 599.388 1.560.484

2018 2017
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Stichting QuaRijn te Wijk bij Duurstede  

1.3  Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 651.212 1.615.595

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1.651.166 1.480.387

Mutatie voorzieningen 92.987 -163.539

1.744.153 1.316.848

Verandering in werkkapitaal:

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 46.679 -190.896

Onderhanden projecten 288.468 -368.303

Vorderingen -147.128 -1.036.746

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) -1.094.899 -1.591.457

-906.880 -3.187.402

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.488.485 -254.959

Rentelasten en soortgelijke kosten -51.789 -54.288

Reserve deelnemingen -367.582

Buitengewone Baten 681.202

261.831 -54.288

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.750.316 -309.247

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -2.290.280 -1.730.875

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.290.280 -1.730.875

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie groepsvermogen 65.208 20.492

Mutatie langlopende schulden 27.744 -248.904

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 92.952 -228.412

Mutatie geldmiddelen -447.012 -2.268.534

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 7.481.534 9.750.068

Mutatie geldmiddelen -447.012 -2.268.534

Stand per 31 december 7.034.522 7.481.534

2018 2017
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1.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Algemene gegevens

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 jaarrekening is

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

de jaarrekening genummerd.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Continuïteitsveronderstelling

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

Deze herrubriceringen betreffen: Vooruitbetaald op materiële vaste activa, voorziening bouw Het

Zonnehuis, overige vorderingen, overige schulden en opbrengsten 1ste lijns verlijf, welke vanaf 2017 onder

de zorgverzekering vallen.

Vergelijkende cijfers:

Stichting QuaRijn is statutair gevestigd te Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede, onder KvK-nummer

30271006.

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

Verslaggevingsperiode

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

Stichting QuaRijn levert zorg- en dienstverlening in het kader van de WLZ, de ZVW (Wijkverpleging en

Revalidatiezorg), de WMO en het Zorginstituut.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijstip waarop

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie

betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de

onderlingen schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, net als de binnen de groep gemaakte

winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van

derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te

vervreemden, worden niet geconsolideerd.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar

groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden

uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin

de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende

invloed kan worden uitgeoefend. Bij de vaststelling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend,

worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden

uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet uitgeoefend. 

Consolidatie

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

Vergelijking met voorgaand jaar
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1.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva

Verbonden rechtspersonen

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in

de verdere grondslagen. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Kasstroomoverzicht

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als

verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.

KBC BV is gevestigd in Het Zonnehuis in Doorn. Deze BV is in 2009 opgericht ten behoeve van de 1e

lijnsactiviteiten van het KBC. De voorgenomen doelstelling is om deze BV uit te breiden met andere zorg-

en behandeldiensten, maar dit is nog niet geeffectueerd. Gezien de beperkte activiteit in 2018 binnen de BV

heeft geen consolidatie plaatsgevonden. Het eigen vermogen bedraagt € 17.142,-

• Kennis- en Behandelcentrum QuaRijn B.V. Doorn (KBC BV) 100 % belang

KBC BV is niet meegeconsolideerd in de jaarrekening 2018, aangezien deze van te verwaarlozen betekenis

is voor de jaarrekening als geheel.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en

de resultaatbepaling van stichting QuaRijn en De Tabakshof BV. De financiële gegevens van QuaRijn en De

Tabakshof BV zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de

onderlinge verhoudingen en transacties. Er is geen sprake van belangen van derden in De Tabakshof BV.

De Tabakshof BV is medio 2010 door QuaRijn opgericht. Het betreft een kleinschalige woonvorm. 

In de geconsolideerde jaarrekening is tevens opgenomen de vennootschap die tot de groep behoort. Dit

betreft de volgende vennootschap:

• De Tabakshof BV Elst, 100 % belang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Als een transactie ertoe leidt dat bijna alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of bijna alle

risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de

verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de

balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van

de waarde. 

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

voordelen naar de instelling 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.

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 verplichting,

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.
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1.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

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/boekwaarde. Daarnaast zijn deze

als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen, dan wel als vordering op de

subsidie verstrekkende instantie.

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De vaste activa worden

beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als er sprake is van wijzigingen in omstandigheden

waardoor de vraag ontstaat of de boekwaarde van een actief terugverdiend kan worden. De

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

per balansdatum te vergelijken met de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde kan bestaan uit de

contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting bij voortgezet

gebruik zal genereren, of bij de verkoop naar verwachting te realiseren directe opbrengstwaarde. Wanneer

de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde wordt een bijzondere

waardevermindering verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of

nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt

het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen

niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden

van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling

van de waarde.

QuaRijn heeft de activa beoordeeld op stichtingsniveau. Daarbij is geconstateerd dat de toekomstige

opbrengsten voldoende zijn om de toekomstige kosten van het vastgoed in eigendom te dekken. Tevens is

gekeken naar besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot het gebruik van het vastgoed. Daarbij

zijn geen andere afwaarderingen vastgesteld.

Vanaf de jaarrekening 2011 is QuaRijn overgegaan op afschrijving op basis van de economische

levensduur. Dit betekent dat per pand de economische levensduur is bepaald en investeringen gedurende

die periode worden afgeschreven. Voor huurpanden wordt aangesloten bij de gebruiksduur tot aan einde

huurperiode. Voor de panden in eigendom wordt gekeken naar de huidige status. Voor het Zonnehuis geldt

dat besloten is om hier nieuwbouw te plegen. Deze nieuwbouw is naar verwachting in 2023 afgerond,

daarom is besloten de bestaande activa (uitgezonderd inventaris, etc.) versneld af te schrijven, zodat de

boekwaarde ultimo 2023 op nul uitkomt. Voor Beatrix worden de reguliere afschrijvingstermijnen ook dit

jaar gehandhaafd omdat er nog geen concrete besluitvorming voor de toekomst van dit pand is bepaald.  

Waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven

van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen.

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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1.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Onderhanden projecten

Liquide middelen

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en

kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De

mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte

projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Effecten worden gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. De lagere reële waarde wordt per fonds vastgesteld. Liquide

middelen betaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden.

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde

projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en

gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan

worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project

betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en

toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden

toegerekend.

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de

vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden

gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Vervreemding van vaste activa

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten

indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke

verkoopovereenkomst is afgesloten.

Overige vorderingen worden na de eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis

van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Vorderingen

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 aan 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.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
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1.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Langlopende schulden

Reële waarde

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Overheidssubsidies

WNT grondslag

Afschrijvingen

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

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

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

het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 

De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze

jaarrekening gehanteerd. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig de netto-

vermogenswaardemethode. Voor zover niet volgens de netto-vermogenswaarde wordt gewaardeerd betreft

het resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder

aftrek van transactiekosten

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

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting 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 stichting voor de kostren van een actief

worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of

een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geinformeerde partijen, die tot een transactie

bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van een lening is gelijk aan de nominale waarde

van toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige

leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-

verliesrekening als interestlast verwerkt.
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1.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan

kredietistellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening.
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfsmiddel

en, technische 

en administra- 

tieve 

uitrusting

Vooruitbetaald 

op materiële 

vaste activa

€ € € €

Aanschafwaarde 15.959.216 1.576.774 6.975.659 578.478

Cumulatieve afschrijvingen -10.620.958 -1.062.100 -3.788.210 -

Boekwaarde per 1 januari 5.338.258 514.674 3.187.449 578.478

Investeringen 219.924 905.668 729.608 435.080

Afschrijvingen -866.884 -154.311 -619.759 -

Mutaties 2018 -646.960 751.357 109.849 435.080

Aanschafwaarde 16.179.140 2.482.442 7.705.267 1.013.558

Cumulatieve afschrijvingen -11.487.842 -1.216.411 -4.407.969 -

Boekwaarde per 31 december 4.691.298 1.266.031 3.297.298 1.013.558

Afschrijvingspercentage 2,0% 10 / 20% 5 / 7,5% 0,0%

Financiële vaste activa  [2]

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De belangen in niet-geconsolideerde maatschappijen zijn als volgt verdeeld:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming KBC B.V. 17.142 17.177

Toelichting:

De nieuwbouw van Het Zonnehuis is in volle gang. De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de

verbouwing van het oude gedeelte zodat de nieuwbouw plaats kan vinden is intussen opgenomen in de

activastaat. De afschrijvingen van de bestaande gebouwen welke komen te vervallen wanneer de

nieuwbouw is gerealiseerd, zijn waar nodig verkort naar de duur van zes jaar. De voorziening die voor deze

nieuwbouw was opgenomen is in 2017 naar € 0 gezet.

 - 13 -



Stichting QuaRijn te Wijk bij Duurstede  

1.5  Toelichting op de geconsolideerde balans

2018 2017

€ €

Deelneming KBC B.V.
Boekwaarde per 1 januari 17.177 18.000

Aandeel in het resultaat -35 -823

Boekwaarde per 31 december 17.142 17.177

VLOTTENDE ACTIVA

Onderhanden werk  [3]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Onderhanden werk

Onderhanden werk DBC´s 500.596 547.275

Vorderingen  [4]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.403.780 1.658.117

1.403.780 1.658.117

Voorziening dubieuze debiteuren -70.000 -19.657

1.333.780 1.638.460

Het onderhanden werk van de DBC's is bepaald door de waarde van de nog niet afgesloten DBC's per

31 december 2018. 

In 2018 blijkt dat er een achterstand is in de debiteurenbewaking, hierdoor is de stand van de debiteuren

hoger dan wellicht nodig is.

Toelichting

Toelichting

Kennis- en Behandelcentrum QuaRijn B.V. Doorn (KBC BV).

Het resultaat over 2018 is € 35 negatief, het eigen vermogen bedraagt € 17.142. KBC BV is niet

meegeconsolideerd in de jaarrekening van 2018, aangezien deze van te verwaarlozen betekenis is voor de

jaarrekening als geheel. 
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

2015 2016 2017 2018

Saldo per 1 januari - -88.210 496.494 - 

Financieringsverschil boekjaar - -4.734 

Correcties voorgaande jaren -32.976 -75.907 

Betalingen/ontvangsten 32.976 164.117 -496.494 425.290 

Subtotaal mutatie boekjaar - 88.210 -496.494 420.556 

Saldo per 31 december - - - 420.556 

Totaal

Saldo per 1 januari 408.284 

Financieringsverschil boekjaar -4.734 

Correcties voorgaande jaren -108.883 

Betalingen/ontvangsten 125.889 

Subtotaal mutatie boekjaar 12.272 

Saldo per 31 december 420.556 

Stadium van vaststelling c c c a

2018 2017

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 38.926.418 35.877.297 

Af: Ontvangen voorschotten 38.505.862 35.380.803 

Totaal financieringsverschil 420.556 496.494 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Premies pensioen 970 -

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

a = interne berekening

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit 

Over de jaren 2015 tot en met 2017 zijn de na te calculeren huren verlaagd in verband met de

boekwaardecompensatie.

Toelichting:

c = definitieve vaststelling Nza

hoofde van financieringsoverschot

b = overeenstemming met zorgverzekeraars
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 958.269 952.759

Nog te factureren/terug te betalen omzet DBC´s 261.734 -4.329

1.220.003 948.430

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende activa

Personeelsvereniging 3.096 -554

Vooruitbetaalde bedragen 359.966 675.606

Nog te ontvangen bedragen 480.185 1.659

Overige overlopende activa 456 -

843.703 676.711

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Liquide middelen  [5]

Rekening courant bank 7.063.193 7.494.291

Kas 6.931 7.141

Kruisposten -35.602 -19.898

7.034.522 7.481.534

Toelichting

Toelichting:

De nog te ontvangen bedragen zijn aanzienlijk hoger aangezien de uitkering van de brandverzekering in

2018 is opgenomen maar in 2019 wordt betaald.

In de nog te ontvangen bedragen is een bedrag van € 126.489 opgenomen als reservering voor nog te

ontvangen transitievergoeding van het UWV.

Nog te factureren omzet DBC's ultimo 2018 bedraagt € 313.000. Tevens een bedrag aan overproductie ad.

€ 128.263,-.

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op de vooruitbetaalde kosten voor het jaar 2019. Deze is

ten opzichte van 2018 flink verlaagd aangezien de premie voor de WGA ERD verzekering is verlaagd. Dit

scheelt € 334.468 in 2018.

De overige vorderingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bedragen Wijkverpleging en ELV van

diverse zorgverzekeraars (€ 773.043,-), vordering op Gemeenten betreffende de WMO (€ 132.487,-) en

overige vorderingen (€ 55.761,-)

Toelichting:

Stichting QuaRijn beschikt over een kredietfaciliteit van € 500.000,-. Hiervan wordt ultimo 2018 geen

gebruik gemaakt.
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [6]

2018 2017

€ €

Eigen vermogen

Kapitaal 2.532 2.532 

Bestemmingsreserves - - 

Bestemmingsfondsen 12.650.213 12.116.033 

Algemene reserve B.V.'s -367.582 -432.791 

Totaal eigen vermogen 12.285.163 11.685.774 

Bestemmingsfondsen: Reserve aanvaardbare kosten 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 12.116.033 10.576.041 

Resultaatbestemming 534.180 1.539.992 

Stand per 31 december 12.650.213 12.116.033 

Algemene reserve BV's 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari -432.790 -453.285 

Resultaatbestemming 65.208 20.494 

Stand per 31 december -367.582 -432.791 

VOORZIENINGEN  [7]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige voorzieningen

Voorziening jubileumuitkeringen 394.119 382.672

Voorziening doorbetaling bij ziekte 349.080 267.540

743.199 650.212

Voor een toelichting op het aandeel van de vennootschap in het groepsvermogen wordt verwezen naar de

toelichting op het eigen vermogen in de vennootschappelijke jaarrekening.

De algemene reserves BV's betreffen de exploitatieresultaten van de Tabakshof over de jaren 2010 t/m

2018.

Toelichting:
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2018 2017

€ €

Voorziening jubileumuitkeringen
Stand per 1 januari 382.672 363.480

Dotatie 11.555 19.192

Onttrekking -108 -

Stand per 31 december 394.119 382.672

31-12-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 32.286

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 23.474

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 338.359

Totaal: 394.119

2018 2017

€ €

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari - 325.760

Dotatie - -

Onttrekking - -325.760

Stand per 31 december - -

2018 2017

€ €

Voorziening reorganisatie
Stand per 1 januari - 41.046

Dotatie - -

Onttrekking - -

Vrijval - -41.046

Stand per 31 december - -

De reorganisatievoorziening is gevormd voor de geschatte kosten 2016 en 2017 als gevolg van de per

1 november 2015 uitgevoerde reorganisatie van het middenkader en de roostering. De reorganisatie is in

2017 volledig afgewikkeld.

Deze voorziening is in 2017 vrij komen te vallen in verband met de vergevorderde plannen om nieuwbouw

te realiseren. Daarbij is besloten om geen gebruik meer te maken van een voorziening groot onderhoud,

maar toekomstige uitgaven aan groot onderhoud te activeren.

Toelichting:

Toelichting:

De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd voor de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij

de bepaling van deze voorziening is rekening gehouden met blijf- en sterftekansen, toekomstige

salarisstijgingen en een disconteringsvoet van 4%. De voorziening is overwegend langlopend van aard. De

huidige voorziening is toereikend voor de uitkering aan jubilea in de toekomst.

Toelichting:
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2018 2017

€ €

Voorziening groot onderhoud woningen
Stand per 1 januari - 9.399

Dotatie - -

Vrijval - -9.399

Stand per 31 december - -

2018 2017

€ €

Voorziening doorbetaling bij ziekte
Stand per 1 januari 267.540 74.066

Dotatie 249.612 193.474

Dotatie i.v.m. te betalen transitievergoeding na ziekte 95.365 -

Onttrekking -263.437 -

Stand per 31 december 349.080 267.540

31-12-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 99.469

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 249.611

Hiervan langlopend (> 5 jaar) -

Totaal: 349.080

31-12-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 131.755

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 273.085

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 338.359

Totaal: 743.199

Vanaf 2018 is er een extra muatie gedaan in verband met de transitievergoeding die betaald moet worden

wanneer werknemers uit dienst gaan en gebruik gaan maken van de WIA. Deze dotatie heeft betrekking

over de te verwachten vergoedingen in 2019.

De schatting over het jaar 2018 is gebaseerd op de individuele situatie van de betrokken medewerkers.

Het betreft een voorziening voor medewerkers, die naar verwachting niet meer terug zullen keren in het

arbeidsproces.

Kijkend naar het feit dat er geen actuele meerjaren onderhoudsplanning onder deze voorziening ligt en de

verwachting is dat er de komende jaren niet fors geïnvesteerd hoeft te worden, in 2017 is deze voorziening

vrijgevallen. Er is voor gekozen toekomstige uitgaven aan groot onderhoud te activeren.

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting in welke mate het totaal van de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
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LANGLOPENDE SCHULDEN  [8]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen 315.712 381.896

Hypothecaire leningen 698.623 621.695

Langlopend deel leningen per 31 december 1.014.335 1.003.591

Aflossingsverplichting komend boekjaar 316.000 299.000

Stand per 31 december 1.330.335 1.302.591

31-12-2018

Kortlopend deel van de langlopende

schulden

(< 1 jaar) 316.000

Langlopend deel van de langlopende

schulden

(> 1 jaar) 1.014.335

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 335.871

KORTLOPENDE SCHULDEN  [9]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Hypothecaire lening 316.000 299.000

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 2.150.836 1.387.197

De stijging van het crediteurensaldo heeft te maken met facturen d.d. december 2018 van een bouwbedrijf

inzake kosten m.b.t. de verbouwing van het Zonnehuis, facturen uit december 2018 met betrekking tot de

aanschaf van nieuwe hardware en dienstverlening door een nieuwe ICT leverancier. Verder is er in de

laatste week van 2018 relatief weinig betaald.

Het bedrijfs/kantoorpand aan de Jacob van Ruysdaellaan 17 te Doorn, Het huidige en nieuw te bouwen

pand aan de Bergweg 2 te Doorn. Verder de inventaris, voorraden, machines en vorderingen op derden,

alsmede de CAR-verzekering. 

Voor deze leningen zijn de zekerheden herverdeeld naar financier op basis van de hoogte van de

restschuld. De zekerheden hebben betrekking op:

Voor een specificatie van de langlopende leningen wordt verwezen naar de bijlage.        

Toelichting in welke mate het totaal van de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:

De zekerheden worden beheerd door de zekerhedenagent van Triodos.
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden uit hoofde van bekostiging

Nog te besteden Transitiemiddelen Verpleeghuiszorg 288.468 -

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.263 7.689

Premies pensioen - 3.896

Belastingen en premies sociale verzekeringen 647.587 564.455

651.850 576.040

Premies pensioen

Pensioenen - 3.896

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden ter zake van pensioenen

Schuld ter zake van pensioenen 83.133 397.422

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden

Overige schulden 228.043 406.289

De schuld ter zake van pensioenen is gedaald doordat er correcties op voorgaande jaren zijn geweest die in

2018 zijn verwerkt. 

Het saldo nog te besteden Transitiemiddelen Verpleeghuiszorg is het saldo van de toegekende bedragen

over 2018 die nog niet besteed zijn. Deze gelden zijn overdraagbaar naar 2019.
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende passiva

Personeelsvereniging 2.352 1.542

Nog te betalen salarissen 498.449 516.827

Vakantiegeld 1.012.484 975.313

Vakantiedagen 1.300.675 1.096.050

Nog te betalen kosten 87.166 145.284

Nog te betalen kosten ivm boekwaardereparatie 591.361 712.992

Nog te betalen huur - 1.071.077

Nog te betalen ORT 252.175 639.573

Nog te betalen frictiekosten - 43.347

Eindejaarsuitkering 133.768 118.238

3.878.430 5.320.243

Toelichting:

De boekwaardeproblematiek heeft betrekking op een aanvraag om de afschrijvingssystematiek, inbegrepen

in de huurprijs, te mogen veranderen van annuitair naar lineair, waarbij de meerkosten door de Nza

gefinancierd dienen te worden. Na het doorlopen van diverse bezwaarprocedures is QuaRijn uiteindelijk in

het gelijk gesteld. Dit bedrag is in 2016 ontvangen. In 2018 is het bestemde deel voor de locatie

Bunnichem betaald, dit heeft geresulteerd in een lagere huur. Voor de locatie Ridderhof zijn nog

gesprekken gaande.
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Rente en kasstroomrisico

Stichting QuaRijn loopt risico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa en

overige vorderingen en liquide middelen. Stichting QuaRijn heeft geen significante concentraties van

kredietrisico. Levering van diensten vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets

van de Stichting QuaRijn. Levering van diensten vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de 14 en

30 dagen.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

Toelichting van risico's van financiële instrumenten

Stichting QuaRijn loopt renterisico over een aantal rentedragende vorderingen, met name liquide middelen,

en rentedragende kortlopende schulden, die met name schulden aan kredietinstellingen betreffen. Met

betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiele derivaten met betrekking tot renterisico's

gecontracteerd.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Reële waarde

Kredietrisico

Stichting QuaRijn is alleen werkzaam in Nederland, daardoor is er geen valutarisico.

Ook voor de locaties de Koekoek en de Tabakshof zijn huurovereenkomsten afgesloten. 

Voor terreinen, gebouwen en installaties van Bunninchem is de huurovereenkomst met Habion van

toepassing.        

Stichting QuaRijn bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het

management ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de

verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten

beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningafspraken te blijven.

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen,

langlopende vorderingen en schulden en kortlopende vorderingen en schulden en dergelijke benadert de

boekwaarde daarvan.

Voor terreinen, gebouwen en installaties van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis en van de Ridderhof zijn

huurovereenkomsten met Woonzorg Nederland van toepassing. De huurovereenkomst van De Ridderhof

loopt af in 2020.

Voorzover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare

kredietfaciliteiten.

Liquiditeitsrisico

Om deze risico's te beheersen heeft de instelling een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures

opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en

daarmee de financiële prestaties van de instelling te beperken.

De instelling maakt in de normale bedrijfsvoering gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de

instelling blootstelt aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico's.

Algemeen

Valutarisico

PASSIVA
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31-12-2018

Kortlopend deel van de 

huurverplichtingen

(< 1 jaar) 3.184.305

Langlopend deel van de 

huurverplichtingen

(1 tot 5 jaar) 10.370.687

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 13.692.554

Totaal: 27.247.546

De huurverplichting in het komende boekjaar bedraagt € 3.184.305,-

De kopieerapparaten die in QuaRijn worden gebruikt, worden geleased.

Er is overleg gaande met Habion, verhuuder van de locatie Bunninchem, over een naverrekening huur over

de jaren 2006 t/m 2011.

Toelichting in welke mate het totaal van de huurverplichtingen als langlopend moet worden beschouwd:
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Contract partner specialisme Aanneem- 

som

Jansen de Jong Bouw Oost BV Bouwkundig 

aannemer

€ 12.553.070

Verstappen van Amelsvoort BV Installateur € 5.400.000

Van Harten BV Terrein 

Aannemer

€ 950.000

Ten behoeve van de nieuwbouw van Het Zonnehuis in Doorn zijn de onderstaande contracten afgesloten:

Overeenkomsten m.b.t. Nieuwbouw Zonnehuis Doorn

Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de

verantwoorde opbrengsten uit hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgverzekeringswet een

terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in latere jaren ingeval achteraf blijkt dat een macro-

budgetoverschrijding is ontstaan. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-

omzetgrenzen worden overschreden. Stichting QuaRijn is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting

te maken van de eventuele uit macrobeheersinstrumenten voortkomende verplichtingen en deze te

kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot uitdrukking gebracht in de balans per 31

december 2018.

Macrobeheersingsinstrument

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

gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de

gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker.

Stichting QuaRijn heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt

van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van

interne en externe controles. 

Stichting QuaRijn verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de

gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
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2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  [10]

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 39.242.826 35.877.297

Opbrengsten wijkverpleging 3.482.152 3.286.704

Opbrengsten Wmo 2.990.481 3.009.222

Omzet DBC's 2.579.526 2.605.576

Opbrengsten 1ste lijns behandeling ZVW 236.234 233.522

Opbrengsten 1ste lijns verblijf 351.656 658.226

48.882.875 45.670.547

Subsidies

Opbrengsten 1ste lijns behandeling Zorginstituut 68.796 72.499

Opleidingskosten 499.286 211.425

Bijdragen en subsidies 148.534 39.830

716.616 323.754

Overige dienstverlening

Ontvangen huur en servicekosten 1.368.060 1.371.938

Opbrengsten maaltijden en andere voedingsmiddelen 505.597 720.681

Overige dienstverlening 285.886 404.825

uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed) 577.688 592.708

Overige baten 563.969 321.893

3.301.200 3.412.045

De opbrengsten 1ste lijns verblijf zijn afgenomen, doordat van de mogelijkheid tot kortdurende opnames

minder gebruik is gemaakt.

Toelichting:

Toelichting:

In het wettelijk budget aanvaardbare kosten heeft er een correctie plaatsgevonden over de jaren 2015 tot

en met 2017 ad. € 96.166 in verband met boekwaardecompensatie.

Overige opbrengsten(waaronder vergoeding voor 

De opbrengsten van maaltijden zijn lager in verband met het stoppen van het bezorgen van Tafeltje Dekje

maaltijden.
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2018 2017

€ €

Personeelskosten  [11]

Lonen en salarissen 25.311.307 24.782.002

Sociale lasten 3.995.268 3.773.274

Pensioenpremies 1.994.369 1.927.168

Andere personeelskosten 1.343.320 1.437.925

Subtotaal: 32.644.264 31.920.369

Personeel niet in loondienst 2.953.910 1.756.794

35.598.174 33.677.163

QuaRijn 642 630 

De Tabakshof BV 14 15 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 656 645 

Afschrijvingen materiële vaste activa  [12]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 868.606 780.702

Machines en installaties 152.588 144.262

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 629.972 555.423

1.651.166 1.480.387

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

* Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen.

Toelichting:

Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot

het korten van aanspraken. 

* Er vindt geen premiereductie of terugstorting plaats.

De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in deze uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:

De andere personeelskosten zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door lagere reiskosten en

kosten voor kleding.

De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst.

De stijging bij de kosten van personeel niet in loondienst wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere

zorginzet van uitzendkrachten.

* Bij onderdekking kan een extra premieopslag van maximaal 2,5% worden toegepast door het fonds.

De uitvoeringsovereenkomst met PFZW heeft een looptijd van x jaar.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geindexeerde

middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten

vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en en

het pensioenfonds daartoe heeft besloten.

Toelichting:
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2018 2017

€ €

Overige bedrijfskosten  [13]

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.033.688 3.018.715

Algemene kosten 5.878.458 3.751.285

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.346.970 1.048.844

Subtotaal: 10.259.116 7.818.844

Onderhoud en energiekosten:

Onderhoud 707.765 645.663

Energie gas 685.827 654.206

Subtotaal: 1.393.592 1.299.869

Huur en leasing 3.186.708 3.345.243

Overige baten en lasten 160.723 169.245

15.000.139 12.633.201

Toelichting algemene kosten:

De hogere patiënt- en bewonersgebonden kosten worden grotendeels veroorzaakt door hogere kosten van

geneesmiddelen.

De hogere algemene kosten worden onder andere veroorzaakt door hogere automatiseringskosten en 

advieskosten.
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2018 2017

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [15]

Rente schuld aan kredietinstelling 38.198 40.697

Overige financiële lasten 13.591 13.591

51.789 54.288

Ir. M.A.E. 

Hagen-

Tervoort MSM 

1 Functionaris (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum) 1-jun-14

3 In dienst tot (datum) Heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking ja

5 Deeltijdfactor 100,0%

6 Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 139.299 

7 Voorzieningen ten behoeve van 

beloningen betaalbaar op termijn 11.336 

8 Totaal bezoldiging 150.635 

9 Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 151.000 

Vergelijkende cijfers 2017
1 (Fictieve) dienstbetrekking? ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100,0%

3 Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 138.574 

4 Voorzieningen ten behoeve van 

beloningen betaalbaar op termijn 11.035 

5 Totaal bezoldiging 149.609 

6 Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 146.000 

T.J.H. Elsen J.H. van Wijk A.L.C. Tyman

1 Functionaris (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-15 1-jan-11 1-jan-12

3 In dienst tot (datum) Heden 31-dec-18 30-sep-18

4 Totaal bezodiging in kader van de 

WNT
15.000 12.728 7.637 

5 Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum
22.650 15.100 11.294 

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:
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2018 2017

€ €

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de 

WNT 
15.000 12.728 10.182 

2 Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum
21.900 14.600 14.600 

M.H.W.H. 

Wegberg
R. Vissink E. Sas

1 Functionaris (functienaam) Lid RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum) 20-mrt-13 1-jan-12 1-jan-14

3 In dienst tot (datum) Heden Heden Heden

4 Totaal bezodiging in kader van de 

WNT
10.182 10.182 10.182 

5 Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum
15.100 15.100 15.100 

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de 

WNT 
10.182 10.182 10.000 

2 Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum
14.600 14.600 14.600 

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat deelneming KBC B.V. -35 -823

Honoraria accountant 2018 2017

De honoraria van de accountant zijn als 

volgt:
€ €

1 Controle van de jaarrekening 79.149 69.188

2 Overige controlewerkzaamheden 

(w.o. regeling AO/IC en nacalculatie) - 
9.414

3 Fiscale advisering 3.261 3.686

4 Niet-controlediensten 1.204 - 

Totaal honoraria accountant 83.614 82.288
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1.1  Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.691.298 5.222.750

Machines en installaties 1.204.969 312.117

Andere vaste bedrijfsmiddelen, 

technische en administratieve uitrusting
3.046.471 3.453.620

Vooruitbetaald op materiële vaste activa 1.013.558 712.963

9.956.296 9.701.450

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 17.142 17.177

17.142 17.177

Vlottende activa

Onderhanden werk
Onderhanden werk uit hoofde van 

DBC's 500.596 547.275

500.596 547.275

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 1.323.714 1.627.900

Vorderingen op groepsmaatschappijen 215.305 124.962

Vordering uit hoofde van bekostiging 420.556 408.283

Overige vorderingen 1.220.003 948.430

Overlopende activa 832.495 672.853

4.012.073 3.782.428

Liquide middelen 6.973.185 7.461.776

Totaal activazijde 21.459.292 21.510.106

31 december 2018 31 december 2017
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1.1  Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 2.532 2.532

Algemene en overige reserves 12.284.516 11.685.129

12.287.048 11.687.661

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 738.193 645.098

738.193 645.098

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.014.335 1.003.591

1.014.335 1.003.591

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 316.000 299.000

Handelscrediteuren 2.086.764 1.326.119

Onderhanden projecten 288.468 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 640.014 559.252

Schulden ter zake van pensioenen 83.133 397.422

Overige schulden 226.155 403.533

Overlopende passiva 3.779.182 5.188.429

7.419.716 8.173.755

Totaal passivazijde 21.459.292 21.510.105

31 december 2018 31 december 2017
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1.2  Enkelvoudige resultatenrekening over 2018

€ € € €

Opbrengsten zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning 47.966.156 44.823.718

Subsidies (exclusief WMO) 716.616 323.754

Overige bedrijfsopbrengsten 2.838.631 2.953.019

51.521.403 48.100.491

Bruto bedrijfsresultaat 51.521.403 48.100.491

Personeelskosten 34.836.606 32.927.081

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.633.737 1.456.019

Overige bedrijfskosten 14.496.973 12.153.496

Som der bedrijfskosten 50.967.316 46.536.596

Bedrijfsresultaat 554.087 1.563.895

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18.326 17.616

Rentelasten en soortgelijke kosten -38.198 -40.698

Som der financiële baten en lasten -19.872 -23.082

Resultaat 534.215 1.540.813

Aandeel in het resultaat van 

deelnemingen 65.172 92.007

Resultaat 599.387 1.632.820

2018 2017
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1.3  Toelichting op de enkelvoudige balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

Installaties Andere vaste 

bedrijfsmiddel

en

Vooruitbetaald 

op materiële 

vaste activa

€ € € €

Aanschafwaarde 15.959.216 1.507.893 6.598.390 578.478

Cumulatieve afschrijvingen -10.620.958 -1.056.004 -3.653.740 -

Boekwaarde per 1 januari 5.338.258 451.889 2.944.650 578.478

Investeringen 219.924 905.668 716.085 435.080

Afschrijvingen -866.884 -152.588 -614.264 -

Mutaties 2018 -646.960 753.080 101.821 435.080

Aanschafwaarde 16.179.140 2.413.561 7.314.475 1.013.558

Cumulatieve afschrijvingen -11.487.842 -1.208.592 -4.268.004 -

Boekwaarde per 31 december 4.691.298 1.204.969 3.046.471 1.013.558

Afschrijvingspercentage 2,0% 10 / 20% 5 / 7,5% 0,0%

Toelichting:

Financiële vaste activa  [2]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

KBC BV 17.142 17.177

De nieuwbouw van Het Zonnehuis is in volle gang. De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de

verbouwing van het oude gedeelte zodat de nieuwbouw plaats kan vinden is intussen opgenomen in de

activastaat. De afschrijvingen van de bestaande gebouwen welke komen te vervallen wanneer de

nieuwbouw is gerealiseerd, zijn waar nodig verkort naar de duur van zes jaar. De voorziening die voor deze

nieuwbouw was opgenomen is in 2017 naar € 0 gezet.
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2018 2017

€ €

KBC BV
Boekwaarde per 1 januari 17.177 18.000

Aandeel in het resultaat -35 -823

Boekwaarde per 31 december 17.142 17.177

VLOTTENDE ACTIVA

Onderhanden werk  [3]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Onderhanden werk

Onderhanden werk DBC's 500.596 547.275

Vorderingen  [4]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.393.714 1.647.557

1.393.714 1.647.557

Voorziening oninbare debiteuren -70.000 -19.657

1.323.714 1.627.900

Toelichting

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Vordering op groepsmaatschappijen 215.305 124.962

Kennis- en Behandelcentrum QuaRijn B.V. Doorn (KBC BV).

Toelichting

Het resultaat over 2018 is € 35 negatief, het eigen vermogen bedraagt € 17.142. KBC BV is niet

meegeconsolideerd in de jaarrekening van 2018, aangezien deze van te verwaarlozen betekenis is voor de

jaarrekening als geheel. 

Het onderhanden werk van de DBC's is bepaald door de waarde van de nog niet afgesloten DBC's per

31 december 2018. 

In 2018 blijkt dat er een achterstand is in de debiteurenbewaking, hierdoor is de stand van de debiteuren

hoger dan wellicht nodig is.
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Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit 

2015 2016 2017 2018

Saldo per 1 januari - -88.210 496.494 

Financieringsverschil boekjaar - -4.734 

Boekwaardecorrectie -32.976 -75.907 

Betalingen/ontvangsten 32.976 164.117 -496.494 425.290 

Subtotaal mutatie boekjaar - 88.210 -496.494 420.556 

Saldo per 31 december - - - 420.556 

Totaal

Saldo per 1 januari 408.284 

Financieringsverschil boekjaar -4.734 

Boekwaardecorrectie -108.883 

Betalingen/ontvangsten 125.889 

Subtotaal mutatie boekjaar 12.272 

420.556 

Stadium van vaststelling c c c a

2018 2017

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 38.926.418 35.877.297 

Af: Ontvangen voorschotten 38.505.862 35.380.803 

Totaal financieringsverschil 420.556 496.494 

Over de jaren 2015 tot en met 2017 zijn de na te calculeren huren verlaagd in verband met de

boekwaardecompensatie.

Toelichting:

c = definitieve vaststelling Nza

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

a = interne berekening

hoofde van financieringsoverschot

b = overeenstemming met zorgverzekeraars
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 958.269 952.759

Nog te factureren/terug te betalen omzet DBC's 261.734 -4.329

1.220.003 948.430

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende activa

Personeelsvereniging 3.096 -554

Vooruitbetaalde bedragen 348.758 671.748

Nog te ontvangen bedragen 480.185 1.659

Overige overlopende activa 456 -

832.495 672.853

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Liquide middelen  [5]

Rekening courant bank 7.001.862 7.474.539

Kas 6.925 7.135

Kruisposten -35.602 -19.898

6.973.185 7.461.776

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

Toelichting

De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op de vooruitbetaalde kosten voor het jaar 2019. Deze is

ten opzichte van 2018 flink verlaagd aangezien de premie voor de WGA ERD verzekering is verlaagd. Dit

scheelt € 334.468 in 2018.

Toelichting:

De nog te ontvangen bedragen zijn aanzienlijk hoger aangezien de uitkering van de brandverzekering in

2018 is opgenomen maar in 2019 wordt betaald.

In de nog te ontvangen bedragen is een bedrag van € 126.489 opgenomen als reservering voor nog te

ontvangen transitievergoeding van het UWV.

Toelichting:

Nog te factureren omzet DBC's ultimo 2018 bedraagt € 313.000. Tevens een bedrag aan overproductie ad.

€ 128.263,-.

De overige vorderingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bedragen Wijkverpleging en ELV van

diverse zorgverzekeraars (€ 773.043,-), vordering op Gemeenten betreffende de WMO (€ 132.487,-) en

overige vorderingen (€ 55.761,-)

Stichting QuaRijn beschikt over een kredietfaciliteit van € 500.000,-. Hiervan wordt ultimo 2018 geen

gebruik gemaakt.
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [6]

2018 2017

€ €

Geplaatst aandelenkapitaal

Totaal kapitaal 2.532 2.532

2018 2017

€ €

Bestemmingsfondsen: Reserve aanvaardbare kosten

Stand per 1 januari 11.685.129 10.053.175

Resultaatbestemming 599.387 1.631.954

Stand per 31 december 12.284.516 11.685.129

VOORZIENINGEN  [7]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige voorzieningen

Voorziening jubileumuitkering 389.113 377.558

Voorziening doorbetaling tijdens ziekte 349.080 267.540

738.193 645.098

2018 2017

€ €

Voorziening jubileumuitkering
Stand per 1 januari 377.558 361.058

Dotatie 11.555 16.500

Stand per 31 december 389.113 377.558

31-12-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 31.843

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 18.911

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 338.359

Totaal: 389.113

De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd voor de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij

de bepaling van deze voorziening is rekening gehouden met blijf- en sterftekansen, toekomstige

salarisstijgingen en een disconteringsvoet van 4%. De voorziening is overwegend langlopend van aard. De

huidige voorziening is toereikend voor de uitkering aan jubilea in de toekomst.

Toelichting:
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2018 2017

€ €

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari - 325.760

Dotatie - -

Onttrekking - -325.760

Stand per 31 december - -

2018 2017

€ €

Voorziening reorganisatie
Stand per 1 januari - 41.046

Dotatie - -

Onttrekking - -

Vrijval - -41.046

Stand per 31 december - -

2018 2017

€ €

Voorziening groot onderhoud woningen
Stand per 1 januari - 9.399

Dotatie - -

Vrijval - -9.399

Stand per 31 december - -

Toelichting:

Toelichting:

Deze voorziening is in 2017 vrij komen te vallen in verband met de vergevorderde plannen om nieuwbouw

te realiseren. Daarbij is besloten om geen gebruik meer te maken van een voorziening groot onderhoud,

maar toekomstige uitgaven aan groot onderhoud te activeren.

De reorganisatievoorziening is gevormd voor de geschatte kosten 2016 en 2017 als gevolg van de per

1 november 2015 uitgevoerde reorganisatie van het middenkader en de roostering. De reorganisatie is in

2017 volledig afgewikkeld.

Kijkend naar het feit dat er geen actuele meerjaren onderhoudsplanning onder deze voorziening ligt en de

verwachting is dat er de komende jaren niet fors geïnvesteerd hoeft te worden, in 2017 is deze voorziening

vrijgevallen. Er is voor gekozen toekomstige uitgaven aan groot onderhoud te activeren.

Toelichting:
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2018 2017

€ €

Voorziening doorbetaling tijdens ziekte
Stand per 1 januari 267.540 74.066

Dotatie 249.612 193.474

Dotatie i.v.m. te betalen transitievergoeding na ziekte 95.365 -

Onttrekking -263.437 -

Stand per 31 december 349.080 267.540

31-12-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 99.469

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 249.611

Hiervan langlopend (> 5 jaar) -

Totaal: 349.080

31-12-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 131.312

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 268.522

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 338.359

Totaal: 738.193

arbeidsproces.

Toelichting:

Vanaf 2018 is er een extra muatie gedaan in verband met de transitievergoeding die betaald moet worden

wanneer werknemers uit dienst gaan en gebruik gaan maken van de WIA. Deze dotatie heeft betrekking

over de te verwachten vergoedingen in 2019.

Toelichting in welke mate het totaal van de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

Het betreft een voorziening voor medewerkers, die naar verwachting niet meer terug zullen keren in het

De schatting over het jaar 2018 is gebaseerd op de individuele situatie van de betrokken medewerkers.
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LANGLOPENDE SCHULDEN  [8]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen 315.712 381.896

Hypotheek 698.623 621.695

Langlopend deel leningen per 31 december 1.014.335 1.003.591

Aflossingsverplichting komend boekjaar 316.000 299.000

Stand per 31 december 1.330.335 1.302.591

31-12-2018

Kortlopend deel van de langlopende

schulden

(< 1 jaar) 316.000

Langlopend deel van de langlopende

schulden

(> 1 jaar) 1.014.335

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 335.871

KORTLOPENDE SCHULDEN  [9]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Leningen 316.000 299.000

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 2.086.764 1.326.119

Voor deze leningen zijn de zekerheden herverdeeld naar financier op basis van de hoogte van de

restschuld. De zekerheden hebben betrekking op:

Toelichting in welke mate het totaal van de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:
Voor een specificatie van de langlopende leningen wordt verwezen naar de bijlage.

De stijging van het crediteurensaldo heeft te maken met facturen d.d. december 2018 van een bouwbedrijf

inzake kosten m.b.t. de verbouwing van het Zonnehuis, facturen uit december 2018 met betrekking tot de

aanschaf van nieuwe hardware en dienstverlening door een nieuwe ICT leverancier. Verder is er in de

laatste week van 2018 relatief weinig betaald.
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden uit hoofde van bekostiging

Nog te besteden Transitiemiddelen Verpleeghuiszorg 288.468 -

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.263 7.689

Belastingen en premies sociale verzekeringen 635.751 551.563

640.014 559.252

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden ter zake van pensioenen

Schulden ter zake van pensioenen 83.133 397.422

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden

Overige schuld 226.155 403.533

Het saldo nog te besteden Transitiemiddelen Verpleeghuiszorg is het saldo van de toegekende bedragen

over 2018 die nog niet besteed zijn. Deze gelden zijn overdraagbaar naar 2019.

De schuld ter zake van pensioenen is gedaald doordat er correcties op voorgaande jaren zijn geweest die in

2018 zijn verwerkt. 

Toelichting 
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende passiva

Nog te betalen salarissen 492.397 507.897

Vakantiegeld 998.027 960.306

Vakantiedagen 1.284.626 1.074.246

Nog te betalen kosten 35.059 68.474

Nog te betalen kosten ivm boekwaardereparatie 591.361 712.992

Nog te betalen huur - 1.071.077

Nog te betalen ORT 252.175 639.573

Nog te betalen frictiekosten - 43.347

Eindejaarsuitkering 125.537 110.517

3.779.182 5.188.429

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichting:

31-12-2018

Kortlopend deel van de 

huurverplichtingen

(< 1 jaar) 3.184.305

Langlopend deel van de 

huurverplichtingen

(1 tm 5 jaar) 10.370.687

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 13.692.554

Totaal: 27.247.546

Voor terreinen, gebouwen en installaties van Bunninchem is de huurovereenkomst met Habion van

toepassing.

De kopieerapparaten die in QuaRijn worden gebruikt, worden geleased.

De huurverplichting in het komende boekjaar bedraagt € 3.184.305,-

Voor terreinen, gebouwen en installaties van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis en van de Ridderhof zijn

huurovereenkomsten met Woonzorg Nederland van toepassing. De huurovereenkomst van De Ridderhof

loopt af in 2020.

Toelichting in welke mate het totaal van de huurverplichtingen als langlopend moet worden beschouwd:

Toelichting:

De boekwaardeproblematiek heeft betrekking op een aanvraag om de afschrijvingssystematiek, inbegrepen

in de huurprijs, te mogen veranderen van annuitair naar lineair, waarbij de meerkosten door de Nza

gefinancierd dienen te worden. Na het doorlopen van diverse bezwaarprocedures is QuaRijn uiteindelijk in

het gelijk gesteld. Dit bedrag is in 2016 ontvangen. In 2018 is het bestemde deel voor de locatie

Bunnichem betaald, dit heeft geresulteerd in een lagere huur. Voor de locatie Ridderhof zijn nog

gesprekken gaande.

Ook voor de locaties de Koekoek en de Tabakshof zijn huurovereenkomsten afgesloten. 
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Contract partner specialisme Aanneem- 

som

Jansen de Jong Bouw Oost BV Bouwkundig 

aannemer

€ 12.553.070

Verstappen van Amelsvoort BV Installateur € 5.400.000

Van Harten BV Terrein 

Aannemer

€ 950.000

Er is overleg geweest met Habion, verhuuder van de locatie Bunninchem, over een naverrekening huur over 

de jaren 2006 t/m 2011. Dit is in 2018 afgerond en verwerkt in de administratie.

Ten behoeve van de nieuwbouw van Het Zonnehuis in Doorn zijn de onderstaande contracten afgesloten:

Overeenkomsten m.b.t. Nieuwbouw Zonnehuis Doorn

Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de

verantwoorde opbrengsten uit hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgverzekeringswet een

terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in latere jaren ingeval achteraf blijkt dat een macro-

budgetoverschrijding is ontstaan. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-

omzetgrenzen worden overschreden. Stichting QuaRijn is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting

te maken van de eventuele uit macrobeheersinstrumenten voortkomende verplichtingen en deze te

kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot uitdrukking gebracht in de balans per 31

december 2018.

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

gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de

gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker.

Stichting QuaRijn heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt

van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van

interne en externe controles. 

Stichting QuaRijn verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de

gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Macrobeheersingsinstrument
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2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  [10]

Zorgprestaties tussen instellingen -916.719 -846.829

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg(excl.subs.) 39.242.826 35.877.297

Opbrengsten wijkverpleging 3.482.152 3.286.704

Omzet DBC's 2.579.526 2.605.576

Opbrengsten uit Wmo-prestaties 

(inclusief onderaanneming): 2.990.481 3.009.222

Opbrengsten 1ste lijns behandeling ZVW 236.234 233.522

Opbrengsten 1ste lijns verblijf 351.656 658.226

47.966.156 44.823.718

Subsidies

Opleidingskosten 499.286 211.425

Opbrengsten 1ste lijns behandeling Zorginstituut 68.796 72.499

Bijdragen en subsidies 148.534 39.830

716.616 323.754

Overige bedrijfsopbrengsten

Ontvangen huur en servicekosten 915.704 912.912

Opbrengsten maaltijden en andere voedingsmiddelen 505.597 720.681

Overige dienstverlening 285.886 404.825

Overige opbrengsten(w.o. vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur 

onroerend goed): 567.475 592.708

Overige baten 563.969 321.893

2.838.631 2.953.019

De opbrengsten 1ste lijns verblijf zijn afgenomen, doordat van de mogelijkheid tot kortdurende opnames

minder gebruik is gemaakt.

In het wettelijk budget aanvaardbare kosten heeft er een correctie plaatsgevonden over de jaren 2015 tot

en met 2017 ad. € 96.166 in verband met boekwaardecompensatie.

Toelichting:

Zorgprestaties tussen instellingen betreft het budget van De Tabakshof.

De opbrengsten van maaltijden zijn lager in verband met het stoppen van het bezorgen van Tafeltje Dekje

maaltijden.

Toelichting:

Daarnaast zijn hierin ook de transitiegelden verpleeghuiszorg ad € 425.290 opgenomen welke voor 2018

zijn toegekend.
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2018 2017

€ €

Personeelskosten  [11]

Lonen en salarissen 24.743.753 24.208.489

Sociale lasten 3.906.854 3.682.647

Pensioenpremies 1.950.165 1.881.563

Andere personeelskosten 1.306.416 1.412.009

Subtotaal: 31.907.188 31.184.708

Personeel niet in loondienst 2.929.418 1.742.373

34.836.606 32.927.081

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden: 642 630 

Afschrijvingen materiële vaste activa  [12]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 866.884 780.702

Machines en installaties 152.588 143.331

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 614.265 531.986

1.633.737 1.456.019

Overige bedrijfskosten  [13]

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.963.285 2.947.451

Algemene kosten 5.781.817 3.709.582

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.336.704 1.035.692

Subtotaal: 10.081.806 7.692.725

Onderhoud en energiekosten:

Onderhoud 694.653 626.438

Energie gas 660.056 625.576

Subtotaal: 1.354.709 1.252.014

Huur en leasing 3.060.458 3.208.757

14.496.973 12.153.496

De hogere algemene kosten worden onder andere veroorzaakt door gerealiseerde kosten in de

vooruitbetaalde bedragen van de Materiele vaste activa, hogere automatiseringskosten en advieskosten.

De andere personeelskosten zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door lagere reiskosten en

kosten voor kleding.

Toelichting:

De hogere patiënt- en bewonersgebonden kosten worden grotendeels veroorzaakt door hogere kosten van

geneesmiddelen.

Toelichting algemene kosten:

De stijging bij de kosten van personeel niet in loondienst wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere

zorginzet van uitzendkrachten.
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2018 2017

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [14]

Rentebate rekening courant banken 18.326 17.616

Rentelasten en soortgelijke kosten  [15]

Rente schuld aan kredietinstelling 38.198 40.698
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2018 2017

€ €

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat deelneming De Tabakshof B.V. 65.207 92.830

Resultaat deelneming KBC B.V. -35 -823

65.172 92.007

Datum:

Raad van Bestuur Raad van Toezicht

Ir. M.A.E. Hagen-Tervoort MSM Mr. T.J.H. Elsen LL.M., voorzitter

Mr. R. Vissink

Mw. M.H.W.H. van Wegberg

Ing. E. Sas MBA

Drs. T.J.M. Bank

Mw. J.A. Riteco

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Resultaatbestemming

De Raad van Toezicht van Stichting QuaRijn heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van

27 mei 2019

1.11 Vaststelling en goedkeuring

De Raad van Bestuur van Stichting QuaRijn heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van

22 mei 2019

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

 - 48 -



Stichting QuaRijn te Wijk bij Duurstede  

2.  Overige gegevens

2.1  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

2.2 Controleverklaring
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat.
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