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Stichting Valkenhof

1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 29.066.098 28.832.558

Totaal vaste activa 29.066.098 28.832.558

Vlottende activa

Voorraden 4 31.571 41.545

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 332.279 356.037

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 62.714 223.358
Debiteuren en overige vorderingen 7 1.176.336 1.361.821

Liquide middelen 9 9.782.030 10.571.595

Totaal vlottende activa 11.384.931 12.554.356

Totaal activa 40.451.029 41.386.914

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 91 91

Bestemmingsfondsen 11.729.576 11.414.794

Algemene en overige reserves 707.215 631.449

Totaal eigen vermogen 12.436.882 12.046.334

Voorzieningen 11 3.121.862 3.238.656

Langlopende schulden (nog voor meer 12 18.866.540 20.348.232

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 13 6.025.745 5.753.692

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 6.025.745 5.753.692

Totaal passiva 40.451.029 41.386.914
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Stichting Valkenhof

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 39.353.475 37.491.557

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 258.936 262.723

Overige bedrijfsopbrengsten 18 1.277.555 1.329.020

Som der bedrijfsopbrengsten 40.889.966 39.083.300

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 28.684.301 27.012.987

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 2.668.854 3.006.899

Overige bedrijfskosten 22 8.336.158 7.681.603

Som der bedrijfslasten 39.689.313 37.701.488

BEDRIJFSRESULTAAT 1.200.652 1.381.811

Financiële baten en lasten 23 -810.108 -861.732

RESULTAAT BOEKJAAR 390.545 520.079

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 314.779 419.184

Algemene / overige reserves 75.766 100.895
390.545 520.079
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Stichting Valkenhof

1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.200.652 1.381.811

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 2.668.854 3.006.899

- mutaties voorzieningen 11 -116.794 -751.245

- herrubricering compensatieregeling vaste activa 18 0 0

2.552.060 2.255.654

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 9.974 -12.148

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 23.758 -274.141

- vorderingen 7 185.485 262.224

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 160.644 -59.734

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 272.075 -276.612

651.935 -360.411

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.404.647 3.277.054

Ontvangen interest 23 999 9.356

Betaalde interest 23 -811.107 -763.389

-810.108 -754.033

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.594.540 2.523.021

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -2.957.562 -1.033.597

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 55.149 47.743

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.902.413 -985.854

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 0 0

Aflossing langlopende schulden 12 -1.481.692 -1.481.692

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.481.692 -1.481.692

Mutatie geldmiddelen -789.565 55.475

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 10.571.595 10.516.119

Stand geldmiddelen per 31 december 9 9.782.030 10.571.595

Mutatie geldmiddelen -789.565 55.475

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Stichting Valkenhof

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Stelselwijziging

Gebruik van schattingen

Zorginstelling Stichting Valkenhof is statutair (en feitelijk) gevestigd te Valkenswaard, op het adres 

Antwerpsebaan 3, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41090962.

De belangrijkste activiteiten zijn verpleging, verzorging, thuiszorg, huishoudelijke zorg, dagopvang en 

revalidatietherapie op diverse locaties in de regio Valkenswaard en Heeze-Leende. Ook bieden we onder de 

naam Gezondheidscentrum Valkenhof behandeling en begeleiding op het gebied van fysiotherapie, 

ergotherapie, diëtetiek, logopedie, neuromusculaire triggerpointtherapie, psychologie, maatschappelijk werk 

en behandeling door specialisten ouderengeneeskunde.

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

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

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

2018.

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.

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

Er hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan in 2018.
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Stichting Valkenhof

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur 

van het vast actief.

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

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

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

materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 4% - 10%.

• Machines en installaties : 5% - 20%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33%. 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs- of de vervaardigingprijs opgenomen, tenzij anders vermeld 

in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht 

zijn in de jaarrekening genummerd.

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

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in 

de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt 

tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 

sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 

voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en 

risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

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

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

actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval 

direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen 

te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe 

leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit 

vermeld.

Groot onderhoud:

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

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

onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Stichting 

Valkenhof.

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.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van de 

verwachte gebruiksduur. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar 

te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen 

afzonderlijk afgeschreven. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actie plaatsvindt op grond van een langere 

dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 

verplichting. 

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de 

kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt 

tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het 

opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
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Stichting Valkenhof

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

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

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

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

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

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

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

toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

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

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

en de realiseerbare waarde.

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

om de verkoop te realiseren.

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

kasstromen zijn:

• De kasstroomgenererende eenheid is ongewijzigd ten opzicht van voorgaande jaren waarbij Valkenhof als 

één kastroomgenererende eenheid wordt gezien;

• Een resterende levensduur van gemiddeld 16 jaar, wat tot een totale levensduur van het vastgoed leidt van 

gemiddeld 32 jaar (indicatie 35 jaar);

• Gehanteerde restwaarden betreffen de historische verkrijgingsprijs voor grond;

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

het einde levensduur in gebruik te houden;

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

het gewenste rendement op het eigen vermogen (indicatie 5%).

Zorginstelling Stichting Valkenhof heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar 

zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de 

boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 

2016.

Uit het onderzoek in 2016 bleek dat de bedrijfswaarde dermate 2x zo hoog lag als de boekwaarde en er om 

die reden geen aanleiding was om het ondezoek in 2017 en 2018 te herhalen.
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Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen 

lagere opbrengstwaarde.

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten).

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

van deze financiele instrumenten maakt Stichting Valkenhof geen gebruik.

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

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

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

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

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

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

verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

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

gewaardeerd.

Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden de effectieve 

rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

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

Verstrekte leningen en overige vorderingen

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

de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

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

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

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

kortlopende schulden.
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Stichting Valkenhof

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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

Vorderingen

Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort of -overschot

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening uit hoofde van ORT verplichting

Voorziening langdurig zieken

Voorziening jubileumverplichtingen

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft 

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

gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2% en de verwachte 

salarisstijging 1,5%, per saldo 0,5%. 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten 

dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 

op grond van verwachte oninbaarheid.

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.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de 

onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

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

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

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

voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Personele voorzieningen worden, indien het 

effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen 

waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het 

schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken. 

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

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

de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

nominale waarde. 

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee 

jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het 

arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar 

en 70 % gedurende het tweede jaar. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. 

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 openstonden. Op het onderhanden werk 

worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

De voorziening ORT is gevormd voor de nabetaling van de gemiste ORT over vakantiedagen. In de 

voorziening is de nabetaling over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 opgenomen, conform de 

bepalingen uit de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De voorziening is gebaseerd op 

nominale waarde.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is 

het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijke budget voor aanvaardbare kosten 

en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoeding voor diensten en verrichtingen ter 

dekking van het wettelijke budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
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Stichting Valkenhof

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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

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

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

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

de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

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

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

gedekt door de opbrengsten.

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

verantwoord.

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

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

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

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

onder kortlopende schulden.

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

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

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

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

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

worden vastgesteld.

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

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

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 

van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van 

gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór 

balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen 

voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze 

bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk 

ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 

geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 

deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 

schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 

individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 

dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 

onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als 

het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in 

een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen 

worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 

verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 

grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden 

gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te 

wikkelen.
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Pensioenen

Stichting Valkenhof 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 Valkenhof. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Valkenhof betaalt hiervoor premies 

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 

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

van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden 

nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 

'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 

gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In de gemiddelde dekkingsgraad over de 

periode maart 2018 tot en met februari 2019 bedraagt 100,9%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 

124,4%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 8 jaar hieraan te kunnen voldoen en 

voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. Stichting Valkenhof 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 Valkenhof heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Stichting Valkenhof

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

1.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

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

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

op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

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

betalen) interest. 

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.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan 

de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 

jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- 

en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Stichting Valkenhof

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 23.457.855 24.109.241

Machines en installaties 2.305.350 2.572.352

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.093.793 2.045.657

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 209.100 105.289

Totaal materiële vaste activa 29.066.098 28.832.539

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 28.832.539 30.719.482

Bij: investeringen 2.957.562 1.033.597

Af: afschrijvingen 2.668.854 2.872.778

Af: desinvesteringen 55.149 47.746

Boekwaarde per 31 december 29.066.098 28.832.555

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 1.1.7.

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

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.1.9.
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Stichting Valkenhof

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Overige voorraden:

Magazijn en porti 31.571 41.545

Totaal voorraden 31.571 41.545

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 332.279 356.037

Totaal onderhanden werk 332.279 356.037

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-18

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC - CVA 79.932 0 0 79.932

DBC - Overige diagnoses 252.347 0 0 252.347

Totaal (onderhanden werk) 332.279 0 0 332.279

Toelichting:

De voorraden betreffen voornamelijk kantoorartikelen en dagelijkse benodigheden voor verpleging en verzorging. Een voorziening 

voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

doordat er ultimo boekjaar minder cliënten in behandeling waren in vergelijking tot 2017.   

Het onderhanden werk DBC's/ DBC-zorgproducten is afgenomen ten opzichte van 2017. Deze afname wordt veroorzaakt 
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Stichting Valkenhof

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

t/m 2013 2016 2017 2018 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 0 223.358 223.358

Financieringsverschil boekjaar 16.197 62.714 78.911

Correcties voorgaande jaren 0 0 0

Betalingen/ontvangsten 0 -239.555 -239.555

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -223.358 62.714 -160.644

Saldo per 31 december 0 0 62.714 62.714

Stadium van vaststelling (per erkenning):

 c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 62.714 223.358

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

62.714 223.358

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 33.458.599 31.834.586

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 33.395.885 31.611.228

Totaal financieringsverschil 62.714 223.358

Toelichting:

De saldo uit 2017 is in het verslagjaar afgerekend. Het berekende saldo over 2018 is gebaseerd op de berekende

aanvaardbare kosten uit de nacalculatie Wlz, verminderd met de reeds ontvangen voorschotten.

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

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Vorderingen op debiteuren 551.091 1.045.808

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 118.674 111.370

Overige vorderingen 100.886 43.829

Vooruitbetaalde bedragen 105.840 126.311

Nog te ontvangen bedragen 8.986 19.509

Nog te vorderen u.h.v. Eerstelijnsverblijf 65.561 0

Subsidieregeling extramurale behandeling 28.555 14.993

Nog te vorderen u.h.v. DBC's 5.367 0

Nog te ontvangen u.h.v. Zvw 99.181 0

WMO begeleiding 90.838 0

Nog te ontvangen btw 1.358 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.176.336 1.361.820

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Bankrekeningen 9.772.800 10.568.844

Kassen 9.230 2.751

Totaal liquide middelen 9.782.030 10.571.595

Toelichting:

Voor vorderingen uit voorgaande jaren is een voorzierning getroffen ad  € 57.471.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Er is een rekening-courant faciliteit met de huisbankier afgesloten tot een maximum van €

2,5 miljoen ten behoeve de exploitatie.

De afname van de debiteuren wordt met name veroorzaakt doordat in 2018 het debiteurenbeheer is aangescherpt. De vorderingen

van met name gemeenten en zorgverzekeraars worden in het 1e kwartaal ontvangen. 
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Stichting Valkenhof

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Kapitaal 91 91

Bestemmingsfondsen 11.729.576 11.414.797

Algemene en overige reserves 707.215 631.449

Totaal eigen vermogen 12.436.882 12.046.337

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Kapitaal 91 0 0 91

Totaal kapitaal 91 0 0 91

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 11.414.797 314.779 0 11.729.576

Totaal bestemmingsfondsen 11.414.797 314.779 0 11.729.576

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 631.449 75.766 0 707.215

Totaal algemene en overige reserves 631.449 75.766 0 707.215

Toelichting:

Algemene reserve. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de Wlz opbrengsten en Overige opbrengsten ten 

opzichte van de totale opbrengsten over het boekjaar. Deze wijze is gelijk aan voorgaand jaar.

Het resultaat over het boekjaar wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Een deel van het resultaat wordt toegerekend

aan de Reserve aanvaardbare kosten (bestemmingsfonds) en een deel van het resultaat wordt toegerekend aan de 
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Stichting Valkenhof

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

Voorziening jubileumverplichting 336.644 49.822 38.893 0 347.573

Voorziening onderhoud en infrastructuur 2.382.717 337.039 359.089 0 2.360.667

Voorziening langdurige zieken 498.143 0 59.769 37.374 401.000

Voorziening ORT 21.152 0 8.530 0 12.622

Totaal voorzieningen 3.238.656 386.861 466.281 37.374 3.121.862

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

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 778.736

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.343.126

hiervan > 5 jaar 1.217.584

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileumverplichting

Deze voorziening is ter dekking van de verwachte verplichting uit hoofde van jubilea. De gehanteerde disconteringsvoet

bedraagt 2,0% en de verwachte salarisstijging 1,5%, per saldo 0,5%.

Voorziening onderhoud en infrastuctuur

Deze voorziening dient ter egalisatie van de kosten met betrekking tot het groot onderhoud aan gebouwen, installaties 

en infrastructuur.

Voorziening langdurig zieken

Deze voorziening is ter dekking van het financiële risico van langdurig zieken per balansdatum.

nabetaling over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 opgenomen, conform de bepalingen uit de CAO Verpleeg- 

en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Het saldo ultimo 2018 is ter dekking van uitbetaling over meerdere jaren en 

voor nagekomen claims.

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Schulden aan banken 18.866.540 20.348.232

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 18.866.540 20.348.232

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 21.829.924 23.311.616

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 1.481.692 1.481.692

Stand per 31 december  20.348.232 21.829.924

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.481.692 1.481.692

Stand langlopende schulden per 31 december 18.866.540 20.348.232

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.481.692 1.481.692

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 18.866.540 20.348.232

hiervan > 5 jaar 13.239.772 14.421.464

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De voorziening ORT is gevormd voor de nabetaling van de gemiste ORT over vakantiedagen. In de voorziening is de 

Voorziening ORT

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen.

Tevens wordt een solvabiliteit van 20% en een DSCR van 1,5 vereist. Ultimo 2018 wordt aan deze eisen voldaan.
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Stichting Valkenhof

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Crediteuren 894.264 896.961

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.481.692 1.481.692

Belastingen en premies sociale verzekeringen 680.704 622.026

Schulden terzake pensioenen 93.190 88.736

Nog te betalen salarissen 13.020 20.056

Overige schulden 50.356 1.999

Nog te betalen kosten 41.159 219.642

Nog te verrekenen DBC's GRZ 0 99.918

Vooruitontvangen opbrengsten 2.527 21.506

Eindejaarsuitkering 122.979 111.251

Vakantiegeld 754.237 713.312

Vakantiedagen 1.547.460 1.131.624

Overige overlopende passiva 344.157 344.968

Totaal overige kortlopende schulden 6.025.745 5.753.692

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank bedraagt per 31 december 2018 EUR 2,5 miljoen (2017: EUR 2,5 miljoen) en

de rente EURIBOR plus 1%. 

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank luiden als volgt:

• Negatieve pledge en pari passu

Het aantal niet opgenomen vakantiedagen is in 20918 verder gestegen. De verplichting is hierop aangepast. 

Algemeen

Stichting Valkenhof maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 

instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. 

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 56% geconcentreerd bij twee grote verzekeraars. Voor de kredietrisico’s 

inzake de overige vorderingen wordt verwezen naar 7.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de 

looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Stichting Valkenhof

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

Toelichting:

Omschrijving locatie Huur per jaar Huurverplichtin

g > 1 jaar

looptijd 

Huur kantoorgebouw 109.500 0

Huur dagcentrum 10.598 0

Huur opslagruimte 14.616 0

Huur zusterspost 19.200 0

Huur Antwerpsebaan 6.960 0

Huur Haagacker 348.804 2.150.958 7 jaar *)

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

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

gefinancierd vanuit de Zvw. De GRZ (Geriatrische RevalidatieZorg) wordt eveneens bekostigd vanuit de Zvw. Voor zowel de 

wijkverpleging als de GRZ is het macrobeheersinstrument van toepassing op grond waarvan bij een overschrijding van het 

landelijke budgetplafond het mogelijk is dat zorgaanbieders op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 

2019. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Valkenhof is niet 

in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te 

kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 

2018.

Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregels van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel 

wijkverpleging en geriatrische revalidatiezorg.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

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

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar:

Obligoverplichting Waarborgfonds

In verband met de deelname aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft Stichting Valkenhof een niet in de balans

opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WFZ op haar garantieverplichtingen wordt

aangesproken en haar vermogen niet toereikend blijkt om aan deze verplichtingen te voldoen, Stichting Valkenhof een renteloze

lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WFZ moet verstrekken. Ultimo 2018 is deze obligoverplichting €

494.250  (2016: € 530.250).

*) Vanuit Valkenhof tussentijds in delen opzegbaar
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1.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 42.827.221 8.479.682 4.513.368 105.289 55.925.560

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 18.717.980 5.907.330 2.467.711 0 27.093.021

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 24.109.241 2.572.352 2.045.657 105.289 28.832.539

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 806.639 218.983 1.772.980 158.960 2.957.562

- herwaarderingen 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.458.025 485.985 724.844 0 2.668.854

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 4.035.705 110.668 689.934 0 4.836.307

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 4.035.705 110.668 689.934 0 4.836.307

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 55.149 55.149

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 55.149 55.149

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -651.386 -267.002 1.048.136 103.811 233.559

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 39.598.155 8.587.997 5.596.414 209.100 53.991.666

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 16.140.300 6.282.647 2.502.621 0 24.925.568

Boekwaarde per 31 december 2018 23.457.855 2.305.350 3.093.793 209.100 29.066.098

Afschrijvingspercentage 4% - 10% 5% - 20% 10% - 33% 0,0%
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BIJLAGE

1.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever Afsluit-

datum

Hoofdsom Totale 

loop-

tijd

Soort lening Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Restschuld 

31 december 

2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflossings-

wijze

Aflos-sing 

2019

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 2-apr-02 3.700.000 40 Hypthecair 3,37% 2.375.000 0 100.000 2.275.000 1.775.000 24 Liniair 100.000 WFZ

BNG 25-okt-07 4.500.000 15 Hypthecair 4,75% 1.500.000 0 300.000 1.200.000 0 3 Liniair 300.000 WFZ

BNG 24-dec-03 6.000.000 25 Hypthecair 5,06% 6.000.000 0 0 6.000.000 6.000.000 11 Bullit 0 WFZ

BNG 19-apr-06 8.000.000 20 Hypthecair 4,28% 3.400.000 0 400.000 3.000.000 1.000.000 9 Liniair 400.000 WFZ

Rabo 24-jun-13 6.000.000 15 Hypthecair 2,48% 4.400.000 0 400.000 4.000.000 2.000.000 6 Liniair 400.000 WFZ

Rabo 19-dec-14 2.000.000 18 Hypthecair 3,10% 1.661.972 0 112.676 1.549.296 985.916 15 Liniair 112.676 geen

Rabo 19-dec-14 3.000.000 18 Hypthecair 3,10% 2.492.952 0 169.016 2.323.936 1.478.856 15 Liniair 169.016 geen

Totaal 21.829.924 0 1.481.692 20.348.232 13.239.772 1.481.692
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1.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet GRZ (exclusief subsidies) 2.013.065 2.047.955

Opbrengsten zorgverzekeringswet wijkverpleging (exclusief subsidies) 1.423.901 1.503.421

Opbrengsten zorgverzekeringswet eerstelijnsverblijf 848.443 761.812

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 33.458.599 31.834.586

Opbrengsten toeslag huishoudelijke dienst 8.056 333.156

Opbrengsten Wmo begeleiding en huishoudelijke dienst 1.255.638 728.523

Overige zorgprestaties (paramedische diensten) 345.772 282.104

Totaal 39.353.475 37.491.557

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 258.936 262.723

Totaal 258.936 262.723

Toelichting:

De daling in de subsidieopbrengsten wordt veroorzaakt doordat wij in 2018 geen subsidies uit het sectorfonds hebben ontvangen.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige dienstverlening:

Tafeltje dekje 129.690 252.706

Waskosten vergoeding 162.569 178.198

Overige opbrengsten 985.297 898.115

Totaal 1.277.555 1.329.020

Toelichting:

bonussen. 

De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten uit hoofde van services aan cliënten, incidentele opbrengsten en inkoop-

De opbrengsten 2018 zijn met name hoger als gevolg van de extra toegekende middelen uit hoofde van het kwaliteitskader. 

De vraag naar dagbesteding en hulp  bij het huishouden is in het boekjaar aanzienlijk gegroied t.o.v. 2017. 
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1.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 20.987.817 19.832.776

Sociale lasten 3.419.464 3.148.658

Pensioenpremies 1.721.040 1.524.076

Andere personeelskosten 1.026.946 782.490

Subtotaal 27.155.266 25.288.000

Personeel niet in loondienst 1.529.035 1.724.986

Totaal personeelskosten 28.684.301 27.012.987

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

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 559 538

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 559 538

Toelichting:

20. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- financiële vaste activa 0 134.121

- materiële vaste activa 2.668.854 2.872.778

Totaal afschrijvingen 2.668.854 3.006.899

Toelichting:

Er is sprake van hogere personele kosten als gevolg van Cao ontwikkeling 4% stijging per 1 okt 2018, toegenomen zorgzwaarte en 

ziekteverzuim.

Als gevolg van het ziekteverzuim is er extra personeel (o.a. personeel niet in loondienst) ingezet ter vervanging van het zieke personeel.

Als gevolg van de gewijzigde bekostigingsstructuur wordt er vanaf 2015 afgeschreven conform bedrijfseconomische normen.
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1.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.275.048 2.985.419

Algemene kosten 2.027.933 1.915.139

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.154.468 1.017.302

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 963.225 816.192

- Energiekosten gas 299.357 253.570

- Energiekosten stroom 239.641 229.927

- Energie transport en overig 16.847 29.253

Subtotaal 1.519.071 1.328.943

 

Huur en leasing 347.191 222.626

Dotaties en vrijval voorzieningen 12.448 212.173

Totaal overige bedrijfskosten 8.336.158 7.681.603

Toelichting:

De onderhoudskosten zijn in 2018 hoger uitgevallen wegens meer ongepland onderhoud aan gebouwen dan voorzien.

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 999 9.356

Subtotaal financiële baten 999 9.356

Rentelasten -811.107 -871.088

Subtotaal financiële lasten -811.107 -871.088

Totaal financiële baten en lasten -810.108 -861.732

Toelichting:

Rentebaten zijn lager dan 2017 als gevolg van een lagere rentestand op onze spaarrekening. De rentelasten hebben 

De stijging in de huurkosten wordt veroorzaakt door ingebruikname van het complex Den Haagacker medio 2018,

In het verslagjaar is € 61,230,- toegevoegd aan de voorziening jubilea en is een bedrag vrijgevallen uit de voorziening langdurig ziek van € 

37.374,-.

betrekking op de langlopende leningen en zijn lager dan 2017 als gevolg van reguliere aflossing van onze langlopende leningen. 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten en bewondersgebonden kosten vallen hoger uit wegens in gebruikname van locatie Den 

Haagacker en prijsstijgingen.
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1.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Honoraria accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 75.198 51.788

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3.919 3.630

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 79.117 55.418

26. Transacties met verbonden partijen

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

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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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Valkenhof heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 3 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Valkenhof heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 

van 3 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. Bestuurder W.G.

drs. A.E.M. Blokker 27-mei-2019 J.G. de Vries, arts niet praktiserend 27-mei-2019

W.G. W.G.

drs. M.J.B. de Natris RA 27-mei-2019 S. Meulensteen - van Esseveld, 27-mei-2019

arts niet praktiserend

W.G.

ing. J.G.A.M. Baken 27-mei-2019

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het resultaat over het verslagjaar beïnvloeden. 

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van ToezichtLid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht
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1.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. WNT-VERANTWOORDING 2017 Stichting Valkenhof

bedragen x € 1 drs. A.E.M. Blokker

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,1

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen
182.103                                       

Beloningen betaalbaar op termijn 11.462                                         

Subtotaal 193.565                                       

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum
151.000                                       

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                              

Totale bezoldiging 193.565                                       

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2017 in fte 1,1

Beloning plus belastbare

onkostenvergoeding
196.625,00                                  

Beloningen betaalbaar op termijn 11.129,00                                    

Totale bezoldiging 2017 207.754,00                                  

Niet van toepassing 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

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

Het voor Stichting Valkenhof toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 151.000. Door de Raad van Toezicht is op basis van de gedefinieerde 

criteria 9 punten toegekend, waarmee Stichting Valkenhof in klasse III valt van de bezoldigingsmaxima voor de sector Zorg- en jeugdhulp.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking  en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

Stichting Valkenhof valt onder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Welzijn, 

welke in werking is getreden per 1 januari 2014. De Raad van Toezicht heeft de sticthing in 2014 een 

aantal punten toegekend op basis van de door de regeling gedefinieerde criteria, welke leidt tot een 

indeling in klasse E. De klasse kent een bezoldigingsmaximum van € 148.879, welke door de Raad 

van Bestuur vanaf 2014 wordt overschreden. Als gevolg van het overgangsrecht wordt de huidige 

bezoldiging vanaf 2014 gedurende vier jaar gerespecteerd en daarna in vijf jaar afgebouwd naar het 

geldende bezoldigingsmaximum. 
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bedragen x € 1 J.G. de Vries, arts mr. drs. D.W.M. Weesie
S. Meulensteen - van Esseveld, 

arts

Functiegegevens Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging  €                                        8.378  €                                        6.284  €                                        6.284 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
22.650                                         15.100                                         15.100                                         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 22.650                                         15.100                                         15.100                                         

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
                                           8.103                                            6.077                                            6.077 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                   -                                                   -                                                   - 

Totale bezoldiging 2017                                            8.103                                            6.077                                            6.077 

bedragen x € 1 ing. J.G.A.M. Baken drs. M.J.B. de Natris RA

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging  €                                        6.284  €                                        6.284 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
15.100                                         15.100                                         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 15.100                                         15.100                                         

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
Niet van toepassing Niet van toepassing

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
                                           6.077                                            6.077 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                   -                                                   - 

Totale bezoldiging 2017                                            6.077                                            6.077 

Er zijn in 2018 geen topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 

Er zijn in 2018 geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking die verband houden met de 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

beëindiging van het dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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1.2 OVERIGE GEGEVENS
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

1.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Valkenhof heeft geen nevenvestigingen.

1.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Stichting Valkenhof.

In de statuten is bepaald, conform artikel 24, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
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 Nr. 872 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting Valkenhof 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 

A. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Valkenhof te Valkenswaard gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Valkenhof op 31 december 2018 en van het resultaat over 
2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de resultatenrekening over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Valkenhof zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere  
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaglegging andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of Stichting Valkenhof in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad 
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur 
het voornemen heeft om Stichting Valkenhof te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Valkenhof haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van Stichting Valkenhof. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
Stichting Valkenhof; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Valkenhof haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Dordrecht, 27 mei 2019 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
was getekend, 
L.G.J. Mostert RA 




