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Stichting Azora

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 60.397.787 62.907.815

Financiële vaste activa 3 338.736 739.827

Totaal vaste activa 60.736.523 63.647.642

Vlottende activa

Voorraden 4 80.119 80.858

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 391.304 264.255

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 2.141.646 748.342

Debiteuren en overige vorderingen 7 4.671.850 3.455.436

Effecten 8 0 0

Liquide middelen 9 6.439.738 10.814.658

Totaal vlottende activa 13.724.657 15.363.549

Totaal activa 74.461.180 79.011.191

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen 10

Kapitaal 498.947 498.947

Bestemmingsreserves 4.631.087 3.556.901

Bestemmingsfondsen 15.241.568 15.434.818

Algemene en overige reserves 463.569 463.569

Totaal eigen vermogen 20.835.171 19.954.235

Voorzieningen 11 848.444 1.477.572

Langlopende schulden (nog voor meer 12 43.150.630 46.173.689

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0

Overige kortlopende schulden 13 9.626.935 11.405.695

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.626.935 11.405.695

Totaal passiva 74.461.180 79.011.191

Pagina 1



Stichting Azora

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

16 54.859.967 51.421.003

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 17 1.539.666 1.578.679

Overige bedrijfsopbrengsten 18 4.430.185 4.386.242

Som der bedrijfsopbrengsten 60.829.818 57.385.924

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 42.403.324 40.608.874

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 5.365.867 5.254.893

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 10.636.866 9.746.775

Som der bedrijfslasten 58.406.057 55.610.542

BEDRIJFSRESULTAAT 2.423.761 1.775.382

Financiële baten en lasten 23 -1.542.825 -1.681.501

RESULTAAT BOEKJAAR 880.936 93.881

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten *1) -193.250 47.230

Bestemmingsfonds Legaat cliënt / bestemming Antonia 0 46.651

Bestemmingsreserve vastgoed *2) 1.074.186 0
880.936 93.881

*1)

Uit jaarrekening 2016:

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -139.188

Bestemmingsfonds Legaat cliënt / bestemming Antonia 46.651

Oorspronkelijk resultaat jaarrekening 2016 -92.537

Oorspronkelijke toevoeging aan bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 2016 -139.188

Toevoeging: dotatie voorziening grootonderhoud uit jaarrekening 2016 473.356

Toevoeging; toevoeging onderhoudskosten 2016 -286.938

( zie verder onder: grondslagen van waardering: stelselwijziging verwerking onderhoud ) 47.230

*2)

Betreft berekend positief vastgoedresultaat 2017

Pagina 2

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning



Stichting Azora

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.423.761 1.775.382

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 5.365.867 5.254.893

- mutaties voorzieningen 11 -629.128 255.134

- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 0

4.736.739 5.510.027

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 739 -5.483

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 -127.049 149.690

- vorderingen 7 -1.216.414 468.425

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 -1.393.304 -899.762
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 13 -1.778.760 2.180.045

- kortlopend bankkrediet 13   

-4.514.788 1.892.915

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.645.712 9.178.324

Ontvangen interest 23 4.328 19.050

Betaalde interest 23 -1.547.153 -1.700.551

Buitengewoon resultaat 23 0 0

-1.542.825 -1.681.501

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.102.887 7.496.823

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -2.454.748 -1.301.956

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 1 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 1 0 0

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3 0 0

Vervreemdingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3 0 0

Uitgegeven leningen u/g 3 0 0

Aflossing leningen u/g 3 0 0

Investeringen in overige financiële vaste activa 3 0 0

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.454.748 -1.301.956

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 0 0

Aflossing langlopende schulden 12 -3.023.059 -3.113.824

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.023.059 -3.113.824

Mutatie geldmiddelen -4.374.920 3.081.043

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 10.814.658 7.733.615

Stand geldmiddelen per 31 december 9 6.439.738 10.814.658

Mutatie geldmiddelen -4.374.920 3.081.043

Toelichting grondslag voor geldmiddelen:

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Azora, Industrieweg 115, 7061 AP Terborg is een VVT zorgaanbieder vooral op het gebied van

verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg.

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

In 2017 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de voorziening groot onderhoud per 1-1 ten gunste

van het eigen vermogen is gemuteerd. De raad van toezicht heeft in samenspraak met de bestuurder besloten

tot het niet meer opbouwen van een voorziening voor het groot onderhoud. Uitgaven aan het groot onderhoud

worden in de toekomst direct ten laste van het resultaat gebracht. Dit sluit beter aan bij de regelgeving voor de

bedrijfsvoering. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn daarom aangepast.

Gebruik van schattingen

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.

Schattingswijziging berekening voorziening uitgestelde beloningen:

De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen bij 12½, 25 en 40-

jarig dienstverband en bij pensioen / OBU.

In de berekening van de voorziening per ultimo boekjaar is een berekeningswijziging doorgevoerd.

Op basis van ervaringscijfers van vertrokken medewerkers die de AOW-leeftijd bereikt hebben, is het

percentage, waarvan we verwachten dat deze medewerkers tot hun pensioen blijven werken en daarmee recht

hebben op de extra uitkering, drastisch verlaagd. De inschatting in 2016 was niet gebaseerd op ervaringscijfers.

De disconteringsvoet, waarmee de toekomstige uitkeringen contant gemaakt zijn, is per ultimo 2017

gebaseerd op de wettelijke rente per 1-1-2018, namelijk 2%.

Verder is een aanpassing gedaan in de berekening van de opslag sociale lasten.

Deze is verlaagd van 23,40% naar 17,35% werkgeverslasten ( pensioenlasten uit berekening gehaald ).

Toelichting bij verwachting recht extra uitkering pensioen:

Tabel leeftijd en blijfkans in berekening: Leeftijd Blijfkans 2016 2017

- leeftijd medewerkers per ultimo boekjaar > 55 jaar 90% 25%

> 50 jaar 70% 15%

> 40 jaar 40% 10%

> 10 jaar 10 5%

In voorziening opgenomen ultimo boekjaar  €                 654.699  €  151.821 

Per saldo ultimo boekjaar 2017 heeft de schattingswijziging tot een vrijval in de voorziening geleid van € 525.861
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Grondslagen WNT

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.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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

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

geamortiseerde kostprijs.

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

genummerd.

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

voordelen naar 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.

Immateriële en materiële vaste activa

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

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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

gebruiksduur van het vast actief.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

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. Zie verder hetgeen hiervoor vermeld

onder schattingswijziging aanpassing afschrijvingstermijnen zorgvastgoed.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Bedrijfsgebouwen: 30 jaar; 3,33%.

• Machines en installaties: 20 jaar; 5%.

• Azora hanteert verder een lijst met diverse afschrijvingspercentages, naar aard van het actief en de hierbij

te verwachten levensduur in relatie tot de resterende economische levensduur van het gebouw.

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

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Stelselwijziging:

Stelselwijziging verwerking ( groot ) onderhoud:

In 2017 is besloten anders om te gaan met de verwerking van kosten voor onderhoud.

Tot en met het jaar 2016 heeft Azora een voorziening voor groot onderhoud gevoerd in haar jaarrekening.

Azora beschikt over een up-to-date meerjaren onderhoudsplan, echter het toekomstige groot onderhoud blijft

moeilijk te voorspellen, waardoor de beoogde egalisatiewerking en de grondslag voor het voeren van deze

voorziening minder geschikt is.

Mede ingegeven door regelgeving in het kader voor de jaarverslaggeving ( IFRS ) is besloten om de 

voorziening in de jaarrekening 2017 te laten vrijvallen. 

In 2017 is besloten dat vanaf 1 januari 2017 de onderhoudskosten direct ten laste van de resultatenrekening

worden verwerkt en hiermee is in 2017 een stelselwijziging doorgevoerd. Daarnaast geeft het afvoeren van

de voorziening een beter beeld van het eigen vermogen.

De verwerking van de stelselwijziging heeft als volgt plaatsgevonden ( RJ 140.208 ):

1) Het eigen vermogen is per 1 januari 2017 op basis van gewijzigde grondslagen herrekend;

2) Het cumulatieve effect, zijnde het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorgaande

boekjaar voor en na herrekening, is rechtstreeks als mutatie aan het eigen vermogen ( Bestemmingsreserve

vastgoed ) toegevoegd;

3) De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn aangepast naar de gewijzigde grondslag. Het

cumulatieve effect dat betrekking heeft op de perioden voorafgaande aan het vorige boekjaar is gepresenteerd

als een deel van het resultaat van het vorige boekjaar, als een rechtstreekse mutatie in het eigen vernogen

aan het begin van het vorige boekjaar.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Stelselwijziging ( vervolg )

Stelselwijziging verwerking ( groot ) onderhoud:

Voorziening groot onderhoud per ultimo 2016: *1) 2.756.901€            ( bron: jaarrekening 2016 )

Af: Dotatie aan voorziening in boekjaar 2016 473.356€               

Bij: Onttrekking aan voorziening in boekjaar 2016 286.938€               

Voorziening groot onderhoud per ultimo 2016 herrekend 2.570.483€            

Bestemmingsreserve  Huisvesting per ultimo 2016: 800.000€               

Toevoeging: vrijval voorziening groot onderhoud per 1-1-2017 2.570.483€            

Toevoeging: dotatie aan voorziening in boekjaar 2016 473.356€               ( zie res.rekening over 2017 )

Toevoeging: toevoeging onderhoudskosten 2016 -286.938€             

Bestemmingsreserve vastgoed per 1-1-2017 3.556.901€            

Stelselwijziging verwerking ( groot ) onderhoud: 

( Impact op het resultaat en eigen vermogen )

Eigen vermogen  Eigen vermogen

31-12-2016 ( oud ) 

 Eigen vermogen

31-12-2016 ( nieuw ) 

Kapitaal 498.947€               498.947€                  

Bestemmingsreserves 800.000€               3.556.901€               *1)

Bestemmingsfondsen 15.434.818€          15.434.818€             

Algemene en overige reserves 463.569€               463.569€                  

Resultaat ( oud  2016 ) -92.537€               

- Dotatie in resultaat 2016 voorziening groot onderhoud 473.356€               

- Onttrekkingen 2016 aan de voorziening, nu in resultaat -286.938€             

Resultaat ( nieuw 2016 ) 93.881€                 

Azora voert vanaf 1-1-2017 een ( intern ingerichte ) meerjaren vastgoedexploitatie. Bij de berekening van het

jaarlijkse vastgoedresultaat zal worden bepaald in hoeverre toevoeging of onttrekking aan deze bestemmings-

reserve vastgoed is gewenst. Dit gebeurt dan middels de jaarlijkse resultaatbestemming in de jaarrekening.

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa welke gesloopt zijn terwijl deze nog boekwaarde vertegenwoordigen, worden onder de

financiële vaste activa gepresenteerd voorzover toekomstige bekostiging voorziet in dekking van het

boekwaardeverlies. Voor de waardering wordt verwezen naar hetgeen is vermeld onder de materiële vaste

activa.

De betaalde disagio aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector in verband met borging nieuwe leningen wordt

geactiveerd en afgeschreven onder de financiële vaste activa. De disagio wordt afgeschreven voor de duur die

past bij de betreffende leningsovereenkomst. De afschrijvingskosten zijn niet nacalculeerbaar.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

De vaste activa van Stichting Azora zijn in een vastgoedplan beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen

met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden 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 netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop

te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de

geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde),

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

realiseerbare waarde.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Stelselwijziging ( vervolg )

Stichting Azora beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge

de Wlz. Voor dit vastgoed zijn met ingang van 2012 de bekostigingsregels ingrijpend gewijzigd.

Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door

prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang

gefaseerd wordt doorgevoerd.

Bedrijfswaardeberekening:

Azora heeft in mei 2017 het geactualiseerd vastgoedplan opgeleverd. Deze is goedgekeurd door de Raad van

Toezicht. In een addendum bij dit plan is tevens de technische uitwerking beschreven over hoe Azora

wenst om te gaan met de verwerking van de onderhoudskosten ( zie hetgeen hierboven beschreven onder:

Stelselwijziging ). De berekeningen betreffen een meerjaren vastgoedexploitatie inclusief een geactualiseerde

bedrijfswaardeberekening.

Er zijn in 2017 geen aanwijzigingen die duiden op een duurzame waardevermindering van de activa.

Geconcludeerd kan worden dat afwaardering/impairment niet noodzakelijk is.

Impairmenttoets:

Voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed maakt Azora de keuze om de totale exploitatie van de

stichting als enige kasstroomgenererende eenheid te beschouwen. De onderbouwing voor de keuze ligt in het

feit dat er met het zorgkantoor intramurale productieafspraken worden gemaakt voor aantallen ZZP's op Azora-

niveau en niet op locatie- of resultaatverantwoordelijke eenheidniveau. Dit biedt vrijheid om binnen de grenzen

van de productieafspraken met de ZZP's tussen de locaties te schuiven, waarbij het dan voordehandliggend

is om niet met deelcapaciteiten te rekenen, maar met één totale capaciteit. In het verlengde hiervan

beoordeelt Azora het als wenselijk om de som van de vergoedingen voor kapitaallasten (nacalculatie,

normatieve huisvestingscomponent of huur) te beschouwen als één totale vergoeding om alle investeringen

(afschrijvingen), rentelasten, (groot) onderhoud en andere aan onze gebouwen gerelateerde kosten uit te

kunnen voldoen.

In de bedrijfswaardeberekening zijn dan de totale te verwachten vergoeding (toekomstige kasstromen)

afgezet tegen de totale berekende kosten met daarvan afgeleid de totale bedrijfswaarde. De uitkomst van

de berekening uit de meerjaren vastgoedexploitatie laat zien dat de bedrijfswaarde op stichtingsniveau

aanzienlijk hoger ligt dan de waardering ultimo 2017 van de boekwaarde.

Vervreemding van vaste activa

Lease

De beoordeling of een overeenkomst zich kwalificeert als 'lease' vindt plaats op grond van de economische

realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als leaseovereen-

komst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de

overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat.

Financial Lease

Activa die worden gefinancierd door middel van financiële leasing worden geactiveerd op de balans op het

tijdstip van het aangaan van het leascontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante

waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld

in een aflossings- en een rentecomponent, gebaseerd op een vast rentepercentage. De leaseverplichting

wordt exclusief de rentevergoeding opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent als

onderdeel van de leasetermijnen wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening. De relevante activa

worden afgeschreven over de economische levensduur.

Operational lease

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan

eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 

operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 

lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Voorraden

De voorraden binnen de verpleegzorginstellingen van Azora zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs volgens

het FIFO-systeem, onder aftrek van een bedrag voor incourant voorzover daartoe aanleiding bestaat.

Financiële instrumenten

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Er zijn geen contracten met betrekking tot derivaten afgesloten.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

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

de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen 

geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

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

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de

opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede

verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te

koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar open stonden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs. Deze waarden zijn gelijk. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

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 (algemeen)

Algemeen:

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 de beste schatting van de

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De periodieke verhoging

in geval van contante waarde is gepresenteerd als een dotatie aan de voorziening.

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

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

afwikkeling van de verplichting.

Voorziening voor uitgestelde beloningen:

De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen bij 12½, 25 en 40-

jarig dienstverband en bij pensioen / OBU, uit hoofde van CAO-bepalingen en gebaseerd op gedane

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde met een 

disconteringsvoet van 2%, gebaseerd op de wettelijke rente en een gemiddelde salarisstijging van 1,5%.

De rentemutatie wordt verantwoord als dotatie aan de voorziening.

In 2017 heeft een schatingswijziging plaatsgevonden. Zie hiervoor hetgeen hierboven beschreven is onder:

Gebruik van schattingen.

Voorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid:

Deze voorziening is opgenomen ter dekking van de kosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en naar

verwachting zullen instromen in de WIA. De voorziening is bepaald rekening houdend met de kans van

instroom in de WIA, berekend tegen 100% salariskosten in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar,

verhoogd met sociale lasten. Aan arbeidsongeschikte medewerkers betaalde bedragen worden ten laste van

deze voorziening gebracht. De voorziening is nominaal gewaardeerd. In deze voorziening is tevens een raming

opgenomen voor het eigen risicodragerschap van Azora voor de salariskosten van medewerkers met een

tijdelijk dienstverband welke ziek uit dienst gaan.

Schulden

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

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

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

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

worden opgenomen onder kortlopende schulden.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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.

Opbrengsten

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;

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 geen rekening gehouden met

de na-indexering.

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

verantwoord.

Personele kosten

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

resultatenrekening voorzover deze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Stichting Azora 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 Azora. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij

het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn ( PFZW ). Stichting Azora draagt hiervoor premies af waarvan de helft

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

indien en voorzover 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 dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het

gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad

nu minder sterk schommelen. In februari 2018 is een beleidsdekkingsgraad van 99,50% gepubliceerd.

PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124%. Vanaf dat moment

kan PFZW de pensioenen volledig laten meegroeien met de stijgende prijzen. Vanaf een beleidsdekkingsgraad

van 110% mag PFZW de pensioenen gedeeltelijk laten groeien.

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

jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

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

derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel

van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel

ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële

beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Overheidssubsidies

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

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

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

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

de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden

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

krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen

waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het

hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als

gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.
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5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de

resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten. Stichting Azora onderkent 1 segment: Zorg.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De mutatie in geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen en mutaties in de kortlopende rekeningcourantposities bij de

bankier. Ontvangen intrest wordt onder de kasstroom uit operationele activiteiten verantwoord. Betaalde

intrest wordt verantwoord onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

opgenomen.

5.1.4.5 Grondslagen gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum - Gebeurtenissen die zich voordoen tussen de datum van de financiële overzichten

en de datum van de controleverklaring, en die een aanpassing van of een toelichting in de financiële overzichten

noodzakelijk maken, op passende wijze in die financiële overzichten zijn weerspiegeld, in overeenstemming met het

van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving; ( RJ 160 )
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 40.722.059 42.509.027

Machines en installaties 15.050.062 16.043.009

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.427.122 4.278.923

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 198.544 76.856

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 60.397.787 62.907.815

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 62.907.815 66.459.600

Bij: investeringen 2.454.748 1.301.956

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 4.964.776 4.853.741

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 60.397.787 62.907.815

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Overige deelnemingen

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

(overige deelnemingen)

Overige effecten

Vordering op grond van compensatieregeling / Buiten gebruik gestelde activa 0 387.481

Overige vorderingen   

Disagio 338.736 352.346

Totaal financiële vaste activa 338.736 739.827

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 739.827 1.140.979

Afschrijving  / Waardevermindering op grond van compensatieregeling / Buiten -387.481 -387.542

gebruik gestelde activa  

Afschrijving / Disagio -13.610 -13.610

Investering / disagio 0 0

Boekwaarde per 31 december 338.736 739.827
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS  

 

ACTIVA  

 

Toelichting:

in aanmerking genomen wordt. Van de opgenomen waardevermindering c.q. afschrijving is een bedrag ad. € 387.481

nacalculeerbaar. ( waarvan op grond van de compensatieregeling € 374.948 ( tegen 100% ).

Eind 2010 is het gebouw van Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis te 's-Heerenberg leeg komen te staan. 

Het gebouw is in 2012 gesloopt. De resterende boekwaarde van Gertrudis is toegevoegd aan de 

In 2012 is op basis van de compensatieregeling vaste activa de aanvraag uit de nacalculatie 2011 gehonoreerd.

Voor verpleeghuis Den Es is onder de noemer 'spookgebouwen' een boekwaarde van € 66.684  per ultimo 2011

goedgekeurd.

Voor Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis is onder de noemer 'leegstaande gebouwen' een boekwaarde 

van € 2.183.003 goedgekeurd.

Deze totale boekwaarde hiervan ad. € 2.249.687, mag in 6 termijnen, tot en met het boekjaar 2017, opgenomen worden

in de totale aanvaardbare kosten.

De betaalde disagio op de nieuw aangetrokken leningen in 2014 is geactiveerd. De geactiveerde disagio wordt afgeschreven

voor de duur van de betreffende leningsovereenkomst. ( Betreft leningen Nationale Nederlanden respectievelijk € 10 en € 8,8

miljoen, zie overzicht langlopende schulden ultimo 2014 ). De afschrijvingslasten hiervan zijn niet nacalculeerbaar. 

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Medische middelen 0 0

Voedingsmiddelen 44.071 30.460

Hulpmiddelen 21.666 17.798

Overige voorraden:

diversen 14.382 32.600

 0 0

Totaal voorraden 80.119 80.858

Toelichting:

en Zorgcentrum Debbeshoek. Er is geen voorziening voor incourantheid in aftrek gebracht.

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

Specificatie te verrekenen omzet DBC's GRZ  2017 2016

€ €

 

Geopend 2015, gesloten, gedeclareerd en ontvangen in boekjaar -7.235 238.295

Geopend 2015, gesloten, gedeclareerd, nog te ontvangen 0 0

Geopend 2015, gesloten, nog niet gefactureerd 0 13.650

Onderhanden werk 31-12 0 0

Schadelastjaar 2015 -7.235 251.945

  

Geopend en gesloten in 2016, gefactureerd en ontvangen in boekjaar 927.409 1.451.546

Geopend 2016, afgerond, gefactureerd en ontvangen in boekjaar 542.031 0

Geopend en afgerond in 2016, nog niet gefactureerd en ontvangen 0 933.904

Onderhanden werk 31-12 0 264.255

Schadelastjaar 2016 1.469.440 2.649.705

  

Afgerond, gefactureerd en ontvangen in boekjaar 1.191.350 0

Afgerond en gefactureerd in boekjaar, nog niet ontvangen 550.140 0

Afgerond in 2017, nog niet gefactureerd en ontvangen 539.682 0

Onderhanden werk 31-12 391.304 0

Schadelastjaar 2017 2.672.476 0

  

  

Totaal kalenderjaar 4.134.681 2.901.650
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logistiek pakket binnen deze exploitatie. De overige voorraadwaarde betreft de winkelvoorraad in verpleeghuis Den Es

De gepresenteerde voorraadwaarde betreft met name Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia in verband met bestaand

De financiële vaste activa van Azora betreffen de buiten gebruik gestelde activa van de diverse zorglocaties en de 

boekwaarde van de, als gevolg van de in 2007 doorgevoerde herrubricering, opgenomen immateriële vaste activa.

financiële vaste activa. 

Het betreft hoofdzakelijk de boekwaarde die op grond van en door toepassing van de Nza-regelgeving als nacalculeerbaar
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS  

 

ACTIVA  

 

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

t/m 2014 2015 2016 2017 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 748.342 0 748.342

Financieringsverschil boekjaar 0 2.141.646 2.141.646

Correcties voorgaande jaren 0 0 -88.959 0 -88.959

Betalingen/ontvangsten 0 0 -659.383 0 -659.383

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -748.342 2.141.646 1.393.304

Saldo per 31 december 0 0 0 2.141.646 2.141.646

Stadium van vaststelling (per erkenning):

300-924 Stichting Azora c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.141.646 748.342

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

2.141.646 748.342

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2017 2016

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 43.831.941 40.640.225

Af: ontvangen voorschotten 41.690.295 39.891.883

Totaal financieringsverschil 2.141.646 748.342

Toelichting:

De belangrijkste nagekomen informatie / correcties van 2016 zijn:

- In de jaarrekening 2016 was een deel van de zorgproductie gerekend onder crisisopname Wlz. Bij de verantwoording naar

de Nza per 1 april 2017, in het nacalculatie formulier,  is een deel van deze zorgproductie alsnog verantwoord onder Eerstelijns

Verblijf. Totaalbedrag correctie € 63.432.

- In de jaarrekening 2016 was een deel van de kapitaallasten uit de subsidieregeling zorginfrastructuur niet gecorrigeerd in de

berekening van de kapitaallasten Wlz. Bij de verantwoording naar de Nza per 1 april 2017, in het nacalculatieformulier, is dit

alsnog gecorrigeerd. Totaalbedrag correctie € 25.526

Deze totale correctie op de jaarrekening 2016 ad € 88.958 is verantwoord onder: Overige bedrijfskosten; Algemene kosten.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS   

  

ACTIVA   

  

7. Debiteuren en overige vorderingen  

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 217.027 1.054.194

Nog te factureren omzet ( inclusief DBC's / DBC-zorgproducten ) 1.454.516 947.554

Vooruitbetaalde bedragen 918.155 0

Overige vorderingen: 2.082.152 1.453.688

Totaal debiteuren en overige vorderingen 4.671.850 3.455.436

Toelichting Debieuren:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 6.426.100 10.798.677

Kassen 13.638 15.981

   

Totaal liquide middelen 6.439.738 10.814.658

Toelichting Liquide middelen:

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 498.947 498.947

Bestemmingsreserves 4.631.087 3.556.901

Bestemmingsfondsen 15.241.568 15.434.818

Algemene en overige reserves 463.569 463.569

Totaal eigen vermogen 20.835.171 19.954.235

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Kapitaal 498.947 0 0 498.947
Totaal kapitaal 498.947 0 0 498.947

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve vastgoed 3.556.901 1.074.186 0 4.631.087

Herwaarderingsreserve: 0 0 0 0
Totaal bestemmingsreserves 3.556.901 1.074.186 0 4.631.087

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten: 15.314.318 -193.250 0 15.121.068

Legaat cliënt / bestemming Antonia 0 0 0 0

Belangen cliënten Varsseveld 120.500 120.500
Totaal bestemmingsfondsen 15.434.818 -193.250 0 15.241.568

Pagina 14

Er is geen voorziening in mindering gebracht voor oninbaarheid van de debiteuren per ultimo boekjaar.

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS  

 

PASSIVA  

 

 

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Algemene reserves: 463.569 0 0 463.569

Overige reserves:    
Totaal algemene en overige reserves 463.569 0 0 463.569

Toelichting:

Bestemmingsreserve ''Vastgoed'':

Deze bestemmingsreserve is gevormd om eventuele toekomstige risico's die samenhangen met huisvesting/vastgoed in

algemene zin op te kunnen vangen.

In de jaarrekening 2016 nog genoemd als bestemmingsreserve ''Huisvesting''.

Impact stelselwijziging verwerking groot onderhoud op het eigen vermogen

Voor de impact van de stelselwijziging op het eigen vermogen 2016 naar aanleiding van de vrijval voorziening groot onderhoud

verwijzen we naar hoofdstuk 5.1.4

Per 1-1-2017 verhoogd met het bedrag van de vrijgevallen voorziening groot onderhoud ad € 2.756.901

( zie verder de toelichting bij de grondslagen van waardering en resultaatbepaling onder: Stelselwijziging )

Bestemmingsfonds 'Reserve aanvaardbare kosten':

Azora kent 1 segment: Zorg  Dit is inclusief de resultaten van Azora thuiszorg en de dienstverlening op grond van de ZVW

Bestemmingsfonds "Belangen cliënten Varsseveld":

Dit betreft het in 2012 gevormde bestemmingsfonds als gevolg van de opheffing van de steunstichting ter ondersteuning

van belangen cliënten Varsseveld.

Het bestuur van Azora heeft besloten om bovenstaande bestemmingsfondsen te vormen en alleen aan te wenden voor de

doelstellingen zoals hierboven zijn beschreven.

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

Voorziening uitgestelde beloningen 1.130.026 48.055 42.597 525.861 609.623

Voorziening voor ziekte en arb.ongesch. 347.546 136.620 245.345 0 238.821

Totaal voorzieningen 1.477.572 184.675 287.942 525.861 848.444

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 125.320

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 723.124

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 400.334

 

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening uitgestelde beloningen:

In 2005 gevormde, verplichte voorziening, die betrekking heeft op de toekomstige uitkeringen met betrekking tot jubileum

gratificaties conform CAO bepalingen. De in het model gehanteerde leeftijd van 62 jaar is gezien de huidige ontwikkelingen

Voor het jaar 2017 is een schattingswijziging doorgevoerd in de berekening ( zie toelichting onder grondslagen van waardering

en resultaatbepaling ). 

De disconteringsvoet, waarmee de toekomstige uitkeringen contant zijn gemaakt, is per ultimo 2017 nu gebaseerd op de 

wettelijke rente per 1-1-2018, namelijk 2%.

Er wordt in de berekening uitgegaan van een gemiddelde salarisstijging van 1,5%.

Voorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid:

Azora is risicodrager voor ziektegevallen voor de eerste twee jaar.

Deze voorziening is een verplichte voorziening voor arbeidsongeschiktheidskosten die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichting per balansdatum af te wikkelen, voor zover instroom in de WIA wordt verwacht.
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en WMO ( huishoudelijke hulp en maatwerkvoorzieningen ).

in 2011 opgetrokken naar 65 jaar. In 2013 is deze gezien voorstaande verder verhoogd naar 67 jaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken/leningverstrekkers 43.150.630 46.173.689

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 43.150.630 46.173.689

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 48.796.747 51.910.571

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 3.023.059 3.113.824

Stand per 31 december  45.773.688 48.796.747

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.623.058 2.623.058

Stand langlopende schulden per 31 december 43.150.630 46.173.689

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.623.058 2.623.058

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 43.150.630 46.173.689

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 32.658.391 35.681.449

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:

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 0 0

Crediteuren 1.670.124 1.644.366

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.623.058 2.623.058

Belastingen en sociale premies 1.064.011 2.004.771

Schulden terzake pensioenen 152.381 784.769

Nog te ontvangen facturen 321.971 0

Nog te betalen salarissen 3.716 17.880

Overige schulden: 1.881.314 2.484.674

Toelichting:

In de opstelling van de overige schulden, per einde 2016 is van het bedrag ad € 2.484.674 een bedrag van € 1.033.732.

opgenomen voor de afwikkeling van de ORT jaren 2012 - 2016.

Aan medewerkers is in het verleden geen onregelmatigheidstoeslag betaald over opgenomen vakantiedagen.

In de nieuwe CAO-VVT 2016-2018 hebben CAO-partijen daarover, na langdurig en intensief overleg een regeling getroffen.

In 2017 is deze schuldpositie volledig afgebouwd.
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Overige schulden

Zie toelichting over gestelde zekerheden bij 5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Vooruitontvangen opbrengsten:   

Vakantiegeld, vakantiedagen 1.910.360 1.846.177

Overige overlopende passiva 0 0

Totaal overige kortlopende schulden 9.626.935 11.405.695

14. Financiële instrumenten

15. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Niet in de balans opgenomen activa:

In augustus 2005 is een huurovereenkomst aangegaan voor een initiële looptijd van 20 jaar met GGNet.

Het betreft de verhuur van een gebouw aan de Industrieweg 115 te Terborg.

De huurprijs is gebaseerd op de eindkostenafrekening van de stichtingsprijs ad. € 2.017.148 ( incl. BTW ) en bedroeg

in 2017 € 137.001.

Op basis van een meerjarenonderhoudsbegroting worden tevens onderhoudskosten in rekening gebracht.

Niet in de balans opgenomen Verplichtingen (Regelingen):

Obligoverplichting Waarborgfonds voor de Zorgsector:

Stichting Azora kan als deelnemer bij het fonds worden aangesproken via de obligoverplichting.

Het obligo bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de geborgde leningen.

3% van per ultimo 2017 € 41.008.334 is € 1.230.250, maximaal te verstrekken in de vorm van een lening

aan het fonds.

Huurovereenkomsten: ( Zorginfrastructuur ):

- Huurovereenkomst Wonion, zorginfrastructuur nabij Zorgcentrum en verpleeghuis Debbeshoek te Ulft.

Huurovereenkomst inclusief serviceovereenkomst vanaf 1-9-2007, duur 20 jaren, kosten 2017 € 78.042.

-Huurovereenkomst Wonion, zorginfrastructuur nabij Zorgcentrum en verpleeghuis De Schuylenburgh te Silvolde.

Huurovereenkomst sociaal restaurant en overige zorginfrastructuur vanaf 1 oktober 2009, duur 20 jaren,

kosten 2017 € 82.018.

- Huurovereenkomst Wonion, zorginfrastructuur Thuiszorg Azora te Gendringen.

Huurovereenkomst Wonion, huur in pand Vondelstraat 18 te Gendringen, vanaf mei 2009,

kosten 2017 € 31.464. De huur is in 2018 opgezegd. Huurbetaling tot en met 29 maart 2018.

- Huurovereenkomst Woningstichting Plavei, zorginfrastructuur nabij Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis

te 's-Heerenberg. Huur zorginfrastructuur Klinkerstraat 91 te 's-Heerenberg.

Huurovereenkomst inclusief serviceovereenkomst vanaf 1 oktober 2010, duur 20 jaren, kosten 2017 € 43.792.

De huurovereenkomst wordt met terugwerkende kracht ) beëindigd per 1-1-2018.

Huurovereenkomst: ( Hof van Varwijk ):

- Huurovereenkomst Plavei; Huur Hof van Varijk Vinkwijkseweg 1 te Zeddam. Oorspronkelijke huur vanaf januari 2017

voor de duur van twee jaar. Eind maart 2018 heeft Azora besloten het contract per 1 januari 2019 met 10 jaar te verlengen.

De oorspronkelijke huur was gebaseerd op 90% van de normatieve huisvestingscomponent ( NHC ).

Per 1 januari 2019 is overeengekomen dat de huur zal worden verlaagd naar 80% van de NHC. Daarna wel indexering voor

het eerst per 1 juli 2019. Huidige ( kale ) huur € 309.168 dus naar € 274.816 per 1 januari 2019. Plavei zal de investering van de

nieuwe lift voor haar rekening nemen. Investeringskosten circa € 209.000. In de nieuwe huurovereenkomst wordt opgenomen dat

Azora een deel van de boekwaarde zal vergoeden na het einde van de huurperiode. De huur betreft 33 eenheden / apparte-

menten. Azora heeft een bankgarantie afgegeven voor 3 maanden huur aan Plavei. Totaalbedrag € 75.000.

Huurovereenkomsten kopieerapparatuur:

Stichting Azora is in mei  2012 een contract aangegaan vanaf september 2012 voor een huurperiode van 5 jaar.

De jaarlijkse kosten bedragen circa € 42.000 ( incl BTW en papierverbruik etc. ). Het betreft 13 machines.

In 2018 is de huurovereenkomst vanaf 30 oktober 2017 gerekend verlengd voor de duur van 2 jaar. 

Schenkingsakte / Stichting Het Gasthuis Bergh:

Op 29 december 2014 is middels een notarieel vastgelegde schenkingsakte voorzien in een nominale schenking van 

Stichting Het Gasthuis Bergh aan Stichting Azora ten bedrage van € 700.000. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige

schenking van € 230.000 ten gunste van de investeringskosten van de nieuwbouw Gertrudis te 's-Heerenberg. Dit betrof een

aanpassing van de gevels in verband met het traditionele stadsbeeld. Het restant van de schenking als bijdrage in de 

investeringskosten en exploitatiekosten van het Grand Café komt met een jaarlijkse bedrag beschikbaar.

In mei 2016 heeft een verrekening plaatsgevonden op deze toekomstige vordering door afboeking van een finale aflossing

van een onderhandse lening ten gunste van Stichting Het Gasthuis Bergh ten bedrage van € 134.770.

Het restant van de schenking per 31-12-2017 bedraagt € 284.339, welke in 13 termijnen en onder bijschrijving van 3% rente,

per ultimo boekjaar, beschikbaar komt. Het totaal te ontvangen bedrag inclusief bijgeschreven rente bedraagt € 347.147.

Verplichtingen inzake investeringsactiviteiten:

Met betrekking tot de vervangende nieuwbouw voor Woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel te Gendringen zijn nog

geen verplichtingen aangegaan.
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Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten). Er zijn geen contracten met betrekking tot derivaten afgesloten.
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15. Vervolg op niet in de balans opgenomen verplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument:

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader

zorg terug te vorderen bij instellingen. De minister heeft voor verschillende subsectoren in de zorg een MBI ingesteld,

waarvan de volgende omzetplafonds voor 2017 relevant zijn voor Stichting Azora:

- MBI-omzetplafond verpleging en verzorging (TB/REG-17602-01)

- MBI-omzetplafond medisch specialistische zorg (TB/REG-17631-01)

- MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf (TB/REG-17635-01)

De minister van VWS besluit geruime tijd na de afloop van het jaar over inzet van het MBI, als sprake is van een

macro-overschrijding. Mocht het MBI worden ingezet, dan zal de macro-overschrijding worden verhaald op individuele

zorginstellingen naar rato van de gerealiseerde omzet waarop het MBI van toepassing is.

In de afgelopen jaren is gebleken dat een periode van elf maanden te kort is om de werkelijke realisatie van de uitgaven

vast te stellen en te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn voor het beheersen van het macrokader alvorens het

MBI wordt ingezet al ultimum remedium. Als gevolg hiervan is voor meerdere voorgaande jaren nog niet besloten over het

toepassen van het MBI.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 heeft Stichting Azora nog geen volledig inzicht in de realisatie van het MBI-

omzetplafond over 2017 en de nog niet afgewikkelde voorgaande jaren. Hierdoor is nog onduidelijk of er daadwerkelijk

sprake zal zijn van het inzetten van het macrobeheersinstrument. Wel geldt dat dit wettelijk gezien mogelijk is om dit bij

een vastgestelde overschrijding te doen. Stichting Azora is daarom nu niet in staat een betrouwbare inschatting te maken

van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daar van is deze

verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2017.
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 64.215.199 26.276.679 10.219.891 76.856 0 100.788.625

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 21.706.172 10.233.670 5.940.968 0 0 37.880.810

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 42.509.027 16.043.009 4.278.923 76.856 0 62.907.815

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 597.500 535.660 1.199.900 121.688 0 2.454.748

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 2.384.468 1.528.607 1.051.701 0 0 4.964.776

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 70.219 1.616.770 0 0 1.686.989

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 70.219 1.616.770 0 0 1.686.989

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.786.968 -992.947 148.199 121.688 0 -2.510.028

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 64.812.699 26.742.120 9.803.021 198.544 0 101.556.384

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 24.090.640 11.692.058 5.375.899 0 0 41.158.597

Boekwaarde per 31 december 2017 40.722.059 15.050.062 4.427.122 198.544 0 60.397.787

Afschrijvingspercentage 0 - 10% 2- 15 % 5 - 23  % 0,0% 0,0%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij-

en waarin wordt Vordering op

Vorderingen op deelgenomen grond van

Buiten gebruik Disagio groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

gestelde schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 387.481 352.346 0 0 0 0 0 739.827

Afschrijving 2017 -387.481 -13.610 -401.091

Boekwaarde per 31 december 2017 0 338.736 0 0 0 0 0 338.736
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 31 

december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing in 

2017

Restschuld 31 

december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2018

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Congregatie 22-okt-87 75.423 - Onderhandse 0,00% 75.423 0 0 75.423 75.423 0 geen 0 Geen

Nat.Nederlanden 180230001 2-mei-14 10.000.000 30 Onderhandse 2,82% 9.333.333 0 333.333 9.000.000 7.333.334 27 Lineair 333.333 WFz-borging

Nat.Nederlanden 180230002 12-dec-14 8.800.000 30 Onderhandse 1,77% 8.213.334 0 293.333 7.920.001 6.453.334 27 Lineair 293.333 WFz-borging

BNG 99424 8-sep-04 9.662.500 29 Onderhandse 4,75% 4.150.000 0 450.000 3.700.000 1.450.000 16 Lineair 450.000 WFz-borging

BNG 99494                    1-okt-04 4.300.000 29 Onderhandse 2,20% 2.500.000 0 150.000 2.350.000 1.600.000 16 Lineair 150.000 WFz-borging

BNG 100741 22-sep-05 8.000.000 29 Onderhandse 3,45% 5.066.666 0 266.667 4.799.999 3.466.667 18 Lineair 266.666 WFz-borging

BNG 102103 5-sep-06 6.250.000 30 Onderhandse 4,23% 4.166.667 0 208.333 3.958.334 2.916.667 19 Lineair 208.333 WFz-borging

BNG 105744 1-sep-10 5.000.000 25 Onderhandse 3,10% 3.800.000 0 200.000 3.600.000 2.600.000 17 Lineair 200.000 WFz-borging

Rabo 3591949620 *1) 30-mrt-01 2.904.193 30 Onderhandse 1,60% 1.729.700 0 315.315 1.414.385 837.810 12 Lineair 115.315 Hypotheek

BNG 22084 *2) 1-jan-03 1.361.341 30 Onderhandse 2,70% 363.024 0 45.378 317.646 90.756 7 Lineair 45.378 Provinciale garantie.

Rabo 1153912465 23-dec-03 9.600.000 20 Onderhandse 4,77% 5.960.000 0 280.000 5.680.000 4.280.000 6 Lineair 280.000 WFz-borging, hypotheek

Rabo 1163924598 *3) 21-mei-14 4.000.000 10 Onderhandse 3,90% 3.438.600 0 480.700 2.957.900 1.554.400 8 Lineair 280.700 Hypotheek

Totaal 48.796.747 0 3.023.059 45.773.688 32.658.391 2.623.058

Toelichting:

*1)  Op deze lening is per 1 april 2017 een extra aflossing gedaan van € 200.000. Per gelijke datum is het rentepercentage gewijzigd naar 1,60% per jaar voor een periode van 5 jaar.

*2)  op 19 december 2017 en 22 december 2017 zijn de Coöperatieve Rabobank U.A., als cedent en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, als cessionaris een cessieovereenkomst aangegaan op grond waarvan de 

schuldvordering uit hoofde van de Leningsovereenkomst, pro resto groot € 317.646 verkocht en gecedeerd is met alle daaraan verbonden rechten aan de Cessionaris op 20 december 2017 ( Cessiedatum ).

*3) Op deze lening is per 1 april 2017 een extra aflossing gedaan van € 200.000. 

Azora heeft recht van hypotheek en pandrecht gevestigd op al haar onroerende en roerende zaken ten behoeve van de hypotheeknemers Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de Rabobank Graafschap,

dit tot zekerheid voor de voldoening van alle tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, verstrekte en/of te verstrekken garanties, verstrekt krediet en/of alsnog te verstrekken krediet,

verder inhoudelijk conform gepasseerde akte 2011A18642H/N365 d.d. 7 juli 2011, zoals opgemaakt door Notariskantoor Muijsers te Terborg.

Stichting Azora heeft ten behoeve van hypotheeknemers het recht van eerste hypotheek verleend tot een bedrag van € 56.700.000, met rente en kosten begroot op € 22.680.000, dus tesamen voor een bedrag van € 79.380.000.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 7.762.279 7.126.316

Opbrengsten zorgverzekeringswet ( Eerstlijnsverblijf ) 876.548 1.117.276

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 43.768.626 40.640.225

Opbrengsten Jeugdwet 0 0

Opbrengsten Wmo 2.452.514 2.268.181

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) 0 0

Overige zorgprestaties 0 269.005

Totaal 54.859.967 51.421.003

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 946.578 998.868

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 0 0

Overige Rijkssubsidies 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 49.620 60.410

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 543.468 519.401

Totaal 1.539.666 1.578.679

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige dienstverlening 3.740.329 3.674.293

   

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 689.856 711.949

   

Totaal 4.430.185 4.386.242
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Op dit bedrag is tevens in mindering gebracht het deel van de Wlz overproductie 2017 welke Azora inschat als mogelijk niet

Het budget aanvaardbare kosten Wlz-zorg is berekend op € 43.831.941 ( zie specificatie financieringsverschil in het boekjaar )

Op dit bedrag is € 19.415 in mindering gebracht. Dit betereft de vergoeding van het budgetdeel voor Stichting Zahet.

financierbaar. Dit bedrag is berekend op € 43.900. 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen *1) 33.140.884 31.595.702

Sociale lasten 4.468.096 4.393.291

Pensioenpremies 2.557.811 2.406.080

Andere personeelskosten: 1.456.032 1.177.276

Dotaties en vrijval voorzieningen -341.186 468.274

   

Subtotaal 41.281.637 40.040.623

Personeel niet in loondienst 1.121.687 568.251

Totaal personeelskosten 42.403.324 40.608.874

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 882 826

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 4.964.776 4.853.741

- financiële vaste activa 401.091 401.152

Totaal afschrijvingen 5.365.867 5.254.893
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*1) Zie ook de toelichting onder 13. Overige kortlopende schulden m.b.t. ORT jaren 2012 - 2016.

Azora onderkent 1 segment: Zorg 



Stichting Azora

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.155.203 3.968.976

Algemene kosten 2.317.097 2.016.953

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.156.605 1.044.757

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.425.832 1.425.811

- Energiekosten gas 372.384 475.596

- Energiekosten stroom 286.775 284.397

- Energie transport en overig 286.946 240.546

Subtotaal 2.371.937 2.426.350

Huur en leasing 636.024 289.739

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 10.636.866 9.746.775

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 4.328 19.050

Rentebaten groepsmaatschappijen 0 0

Ontvangen dividenden 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Financiële baten uit verhouding met groepsmaatschappijen 0 0

Financiële baten uit verhoudingen met overige verbonden maatschappijen 0 0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0

Subtotaal financiële baten 4.328 19.050

Rentelasten -1.547.153 -1.700.551

Rentelasten groepsmaatschappijen 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Overige financiële lasten 0 0

Subtotaal financiële lasten -1.547.153 -1.700.551

Totaal financiële baten en lasten -1.542.825 -1.681.501
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

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

Zie hiervoor onder WNT-gegevens.

   

25. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 60.000 60.000

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 0

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 60.000 60.000

Toelichting:

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

26. Transacties met verbonden partijen

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

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Azora heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 24 april 2017.

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

van 16 mei 2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn.
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De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 24.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De heer JHLM Metzemaekers Datum

Bestuurder

De heer HAM Erinkveld Datum De heer L. Nieuwenhoff Datum

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Mevrouw JCA ter Voert - Leijzer Datum De heer JWM Geurtzen Datum

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Mevrouw N Haanstra Datum Mevrouw CJM Scholzel - Dorenbos Datum

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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bedragen x € 1 JHLM Metzemaekers

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 157.363                          

Beloningen betaalbaar op termijn 11.078                            

Subtotaal 168.441                          

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 166.000                          

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                  

Totaal bezoldiging 168.441                          

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 158.010                          

Beloningen betaalbaar op termijn 10.822                            

Totaal bezoldiging 2016 168.832                          

bedragen x € 1 HAM Erinkveld AT Lammers JWM Geurtsen

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/05 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 10.875                            3.000                              6.000                              

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 24.900                            6.867                              16.600                            

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                  -                                  -                                 

Totaal bezoldiging 10.875                            3.000                              6.000                              

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                               9.000                               6.000                               6.000 

Belastbare onkostenvergoedingen                                      -                                       -                                      - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                      -                                       -                                      - 

Totaal bezoldiging 2016                               9.000                               6.000                               6.000 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

5.1.11 WNT-VERANTWOORDING 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens ( WNT ) in werking getreden. De WNT is van toepassing op

Stichting Azora. Het voor Stichting Azora toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 166.000 en is gebaseerd

op het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 10 en klasse IV.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Het overgangsrecht is van toepassing



bedragen x € 1 J ter Voert-Leijzer N Haanstra
CJM Scholzel-

Dorenbos

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 6.000                              6.000                              6.000                              

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.600                            16.600                            16.600                            

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                  -                                  -                                 

Totaal bezoldiging 6.000                              6.000                              6.000                              

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                               6.000                               6.000                               6.000 

Belastbare onkostenvergoedingen                                      -                                       -                                      - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                      -                                       -                                      - 

Totaal bezoldiging 2016                               6.000                               6.000                               6.000 

bedragen x € 1 L Nieuwenhoff

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/6 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 3.000                              

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 9.733                              

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                  

Totaal bezoldiging 3.000                              

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 -

Beloning                                      - 

Belastbare onkostenvergoedingen                                      - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                      - 

Totaal bezoldiging 2016                                      - 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen ( vervolg )

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen ( vervolg )
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Azora heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming.
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