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Stichting Ons Tweede Thuis

1. JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 79.663.626 78.454.131

Financiële vaste activa 2 -                       -                       

Totaal vaste activa 79.663.626 78.454.131

Vlottende activa

Voorraden 3 59.813 74.983

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 1.673.916 1.989.520

Debiteuren en overige vorderingen 5 2.644.040 2.757.174

Liquide middelen 6 37.040.350 37.409.825

Totaal vlottende activa 41.418.119 42.231.503

Totaal activa 121.081.745 120.685.634

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

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 370.520 370.520

Bestemmingsreserves 27.786.079 28.896.441

Bestemmingsfondsen 32.468.609 29.283.767

Algemene en overige reserves 6.901.868 6.776.471

Eigen vermogen 7 67.527.076 65.327.199

Voorzieningen 8 11.530.972 10.425.748

Langlopende schulden 9 25.140.366 26.227.480

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 -                       46.246

Overige kortlopende schulden 10 16.883.331 18.658.961

16.883.331 18.705.207

Totaal passiva 121.081.745 120.685.634
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 97.820.553 95.291.663

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdzorg) 13 336.074 297.723

Overige bedrijfsopbrengsten 14 3.490.754 5.740.533

Som der bedrijfsopbrengsten 101.647.381 101.329.919

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 69.488.468 64.923.203

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 4.753.313 5.216.152

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 -                      4.140.237

Overige bedrijfskosten 18 24.345.004 20.817.606

Som der bedrijfslasten 98.586.785 95.097.197

BEDRIJFSRESULTAAT 3.060.596 6.232.722

Financiële baten en lasten 19 -860.719 -830.595

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.199.877 5.402.127

Buitengewone baten en lasten -                      -                       

RESULTAAT BOEKJAAR 2.199.877 5.402.127

RESULTAATBESTEMMING 2016 2015

€ €

Resultaat volgens resultatenrekening 2.199.877 5.402.127

Toevoeging/(onttrekking):

Mutatie reserve afschrijving eigen rekening 9.554 9.554

Mutatie vrij vermogen -125.397 -96.458

Mutatie bestemmingsreserve zorginnovatie WMO 50.979 78.054

Mutatie bestemmingsreserve strategie 1.049.829 -882.484

Mutatie bestemmingsfonds Beschermd Wonen -216.964 -                       

Mutatie bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling -                      -1.500.000
Mutatie bestemmingsfonds aanvaarbare kosten 2.967.878 3.010.793
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.060.596 6.232.722

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 4.753.313 5.216.152

- boekresultaat desinvesteringen -                   -2.437.765

- bijzondere waardeverminderingen -                   4.140.237

- mutaties voorzieningen 1.105.224 -1.250.627

5.858.537 5.667.998

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 15.170 -74.983

- vorderingen 113.134 -1.940.429

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 269.358 565.363

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -1.738.269 3.071.221

-1.340.607 1.621.171

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.578.525 13.521.890

Ontvangen interest 44.575 170.191

Betaalde interest -942.653 -1.013.399

-898.078 -843.208

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.680.448 12.678.682

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -6.066.849 -919.826

Desinvesteringen materiële vaste activa 104.041 3.019.976

Overige investeringen in financiële vaste activa -                   -                    

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.962.808 2.100.150

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 2.974.790 -                    

Aflossing langlopende schulden -4.061.905 -1.087.115

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.087.115 -1.087.115

Mutatie geldmiddelen -369.475 13.691.717

Samenvatting geldmiddelen

Liquide Middelen 37.409.825

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen -                   

Saldo per 1 januari 2016 37.409.825

Liquide Middelen 37.040.350

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen -                   

Saldo per 31 december 2016 37.040.350

Mutatie geldmiddelen -369.475

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

OTT is o.a. werkzaam in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem,

Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.

In deze gemeenten biedt OTT een breed en flexibel hulpverleningsaanbod, 

zowel in de thuissituatie als in specifieke woonvormen, dagcentra en werkprojecten.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen,

en Titel 9 Boek 2 BW. 

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Grondslagen voor de opstelling voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaat uit het saldo liquide middelen en kortlopende schulden aan 

kredietinstellingen.

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

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.

Stichting Ons Tweede Thuis (hierna: OTT) is een zelfstandige zorginstelling, gevestigd op de Vuurdoornstraat 11 te 

Aalsmeer. OTT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41222478.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

OTT is een organisatie ten dienste van mensen met een verstandelijke, meervoudige of 

lichamelijke beperking, met een stoornis in het autismespectrum of met niet-aangeboren hersenletsel.

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

Stichting tot Exploitatie van de Kinderboerderijen in Amstelland en de Meerlanden

Vestigingsadres: Vuurdoornstraat 11 te Aalsmeer.

Kernactiviteiten: Educatiecentra op het gebied van natuur en milieu in de vorm van kinderboerderijen en dieren- en 

plantentuinen.
Zeggenschap: Eén bestuurder en de penningmeester worden geleverd door OTT. Samen met een voorzitter vormen zij 

een 3-hoofdig bestuur. Er is sprake van een gezamelijke bevoegdheid.

Financieel: Het eigen vermogen ultimo 2016 is € 86.195,-; Het positieve resultaat over 2016 bedraagt  € 26.946,-.

Financiele transacties: OTT heeft over 2016  € 107.240,- aan huur betaald voor het gebruik van ruimtes van de 

kinderboerderijen. OTT heeft over 2016 voor € 256.499,- aan personeelskosten doorbelast aan de stichting  t.b.v. de 

exploitatie van de kinderboerderij.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

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

afschrijvingskosten / investeringen zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

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

op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Gebouwen: 3,33%

Installaties: 10%

Verbouwingen: 5 of 10%

Bouwrente: 3,33%

Inventaris en vervoermiddelen: 20%

Computerapparatuur: 33,33%

Instandhouding: 10%

Trekkingsrechten: 5%

Groot onderhoud:

Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen, Impairment

Aan de impairment ligt een jaarlijkse  bedrijfswaardeberekening ten grondslag voor alle locaties in eigendom.

De volgende uitgangspunten zijn in deze berekening gehanteerd:

● Disconteringsvoet van 5,5%.

● Voor de restwaarde is de  grondcomponent uit boekwaarde toegepast.

De grondwaarde wordt niet geindexeerd.

● De restant levensduur is 30 jaar minus de leeftijd van het gebouw.

Indien noodzakelijk geacht door beperkte (alternatieve) aanwendbaarheid is de levensduur naar beneden bijgesteld. 

● Voor het leegstandpercentage is  3 % gehanteerd.

● Een deel van de NHC-vergoeding is gereserveerd voor de kosten van (o.a.) het Dienstencentrum.

In de berekening is € 200 per eenheid aangehouden (1 a 2% van de NHC-vergoeding).

● Onderhoudkosten zijn geschat op € 2.000 per wooneenheid,  € 12 per m2 voor dagcentra en € 20 per m2 

voor kinderdagcentra.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voordoen.

OTT heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen 

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

boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2016.

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

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

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

de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele 

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

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

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

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

met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

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

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

waarde. OTT voert jaarlijks een impairment toets uit voor alle locaties, gezien de toenemende onzekerheid van 

opbrengstenvergoedingen voor het vastgoed door overheidsbeleid. 

Een toelichting op de impairment wordt gegeven in 1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Leasing

Ons Tweede Thuis als lessee

Voorraden

Financiële instrumenten

Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten, opties e.d.).

Vorderingen

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale waarde en bestaan uit kasgelden en direct

opeisbare banktegoeden.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen (specifiek)

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Voorziening jubilea

Voorziening glasschade

De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het tijdstip 

van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst 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.

In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-object geheel of 

nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij 

het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het moment van 

het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale 

leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in de eerste verwerking van het actief. De 

leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een constante 

rentevoet wordt bereikt over de resterende netto-verplichting.

Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het 

object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt.

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

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

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

verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio 

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

vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De jubileumvoorziening 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 1,9%.

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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid

indien van toepassing.

Deze voorziening is gevormd ter zake van de risico’s van loonbetaling gedurende de periode van ziekteverzuim op basis 

van een inschatting op balansdatum.

De voorziening betreft de contante waarde met een disconteringsvoet van 1%.

De voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten inzake het herstel van glasschade van verhuurde panden. De 

voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
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Voorziening levensfasebudget

Deze voorziening bestaat uit de reguliere rechten op PBL-uren en de rechten ontleend aan de specifieke

overgangsregeling voor de personeelsleden in de leeftijd van 45 t/m 49 jaar op de peildatum 31-12-2009. 

Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De berekening is

gebasseerd op de CAO bepalingen en voor het gedeelte m.b.t. de overgangsregeling op blijfkans, leeftijd en resterende

dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Dit gedeelte is contant gemaakt met een disconteringsvoet

van 1% en een blijfkans van 90%.

Voorziening reorganisatie

Op grond van de ingezette reorganisatie en de reductie van het aantal personeelsleden is een inschatting gemaakt van

de daarmee samenhangende kosten. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

Voorziening ORT claim

Betreft een mogelijke claim van vakantietoeslag over onregelmatigheidstoeslagen.De claim betreft niet OTT-specifiek maar de

gehele GHZ-sector. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde en betreft een schatting over de jaren 2011-2015.

Voorziening verlieslatende huurcontracten

Schulden

Voor de locatie De Wollewei heeft OTT in 2009 een 20-jarig contract afgesloten waarbij inmiddels een negatief verschil is 

ontstaan tussen de door OTT na de balansdatum te ontvangen prestatie en de door hem na de balansdatum te verrichten 

contraprestatie. Voor dit negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de berekening van de voorziening is 

rekening gehouden met de onvermijdbare kosten.

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).
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

OTT 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 over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij OTT.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). OTT betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt

betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, 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 dekkingsgraad. De zogenaamde beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.

De beleidsdekkingsgraad van december 2016 is 90,1%.

PFZW heeft in juli 2015 een herstelplan ingediend bij de De Nederlandsche Bank. In het het herstelplan staan

de maatregelen om te zorgen dat de dekkingsgraad, in 12 jaar tijd, op 127% uitkomt.

PFZW voorziet vooralsnog geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te

te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

OTT 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.

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

jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaat uit het saldo liquide middelen en kortlopende schulden aan 

kredietinstellingen.

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

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat OTT zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 

Subsidies ter compensatie van door OTT gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de 

resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. OTT ontvangt zowel 

jaarlijkse subsidies als prestatiesubsidies.

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

interest. 

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.

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. 

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

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

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Stichting Ons Tweede Thuis

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per activa groep: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 74.661.431 74.928.132

Machines en installaties 1.023.954 1.279.943

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.909.419 1.922.549

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2.068.822 323.507

Totaal materiële vaste activa 79.663.626 78.454.131

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Boekwaarde per 1 januari 78.454.131 87.472.905

Bij: investeringen 6.066.849 919.826

Bij: terugname impairment -                      -                      

Af: afschrijvingen 4.753.313 5.216.152

Af: impairment bestaande locaties -                      4.140.237

Af: impairment nieuwbouw en verbouw in uitvoering -                      -                      

Af: desinvesteringen 104.041           582.211

Boekwaarde per 31 december 79.663.626 78.454.131

Toelichting:

Ultimo 2016 zijn de volgende nieuwbouwprojecten in ontwikkeling:

WV Amstelmeer 1.750.004 Oplevering laatste fase, januari 2017

WV Ringvaart 318.818 Oplevering eerste fase, juni 2018

Totaal 2.068.822

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Achtergestelde lening Culicom Food Support B.V. 375.000 375.000

Af: Voorziening dubieuze debiteuren -375.000 -375.000

Totaal financiële vaste activa -                      -                      

Toelichting:

Het risico van niet-terugbetaling van de verstrekte lening aan Culicom Food Support is opgenomen als voorziening

dubieuze debiteuren. Per balansdatum is door derden faillissement aangevraagd en is de curator bezig met de afwikkeling.

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Boekwaarde per 1 januari -                      -                      

Kapitaalstortingen -                      -                      

Amortisatie (dis)agio -                      -                      

Boekwaarde per 31 december -                      -                      

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

mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa onder 1.6

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden

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

€ €

Overige voorraden:

Fietsen en onderdelen 57.118 71.759

Overige 2.695 3.224

Totaal voorraden 59.813 74.983

Toelichting:

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

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort:

Amstelland & Meerlanden 1.395.343 1.989.520

Kennemerland 278.573 -                      

1.673.916 1.989.520

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Amstelland & Meerlanden -                      -                      

Kennemerland -                      46.246

-                      46.246

4.1 Financieringsverschil Zorgkantoor Amstelland & Meerlanden WLZ

2014 2015 2016 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 92.667 1.896.853 -                      1.989.520

Financieringsverschil boekjaar -                        -                      1.395.480 1.395.480

Correcties voorgaande jaren -                        43.891 -                      43.891

Betalingen/ontvangsten 92.804-               -1.940.744 -                      -2.033.548

Subtotaal mutatie boekjaar 92.804-               -1.896.853 1.395.480 -594.177

Saldo per 31 december 137-                    -                      1.395.480 1.395.343

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Eén van onze locaties is ingericht als fietsenverkoop -en werkplaats. Cliënten van OTT zijn hier werkzaam in het kader van

dagbesteding en/of als arbeids-reïntegratie.
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Stichting Ons Tweede Thuis

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Vervolg financieringsverschil: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort WLZ 1.395.343 1.989.520

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ -                      -                      

1.395.343 1.989.520

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 86.158.691 85.374.544

Af: ontvangen voorschotten 84.763.211 83.477.691

Totaal financieringsverschil 1.395.480 1.896.853

4.2 Financieringsverschil Zorgkantoor Kennemerland WLZ

2014 2015 2016 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari -                        -46.246 -                      -46.246

Financieringsverschil boekjaar -                        -                      278.573 278.573

Correcties voorgaande jaren -                        -                      -                      -                      

Betalingen/ontvangsten -                        46.246 -                      46.246

Subtotaal mutatie boekjaar -                        46.246 278.573 324.819

Saldo per 31 december -                        -                      278.573 278.573

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort WLZ 278.573 -                      

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ -                      46.246
278.573 -46.246

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2.351.801 1.523.067

Af: ontvangen voorschotten 2.073.228 1.569.313

Totaal financieringsverschil 278.573 -46.246

5. Overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.287.128 2.201.541

Overige vorderingen 141.866 154.482

Vooruitbetaalde bedragen 172.187 242.493

Nog te ontvangen bedragen 42.859 158.657

Totaal overige vorderingen 2.644.040 2.757.174

Toelichting:

De voorziening voor eventuele oninbaarheid, die in aftrek op de debiteuren is gebracht, bedraagt € 4.843,-.

Vorderingen op debiteuren:
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Stichting Ons Tweede Thuis

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 36.990.674 37.349.406

Kassen 49.676 60.419

Totaal liquide middelen 37.040.350 37.409.825

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 370.520 370.520

Bestemmingsreserves 27.786.079 28.896.441

Bestemmingsfondsen 32.468.609 29.283.767

Algemene en overige reserves 6.901.868 6.776.471

Totaal eigen vermogen 67.527.076 65.327.199

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Kapitaal 370.520 -                      -                      370.520
370.520 -                      -                      370.520

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Zorginnovatie WMO 2.417.785 -50.979 -                      2.366.806

Bestemmingsreserve WLZ 23.000.000 -                      -                      23.000.000

Bestemmingsreserve Strategie 1.950.000 -1.049.829 -                      900.171

Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 1.500.000 -                      -                      1.500.000

Reserve afschrijving activa eigen rekening, IJweg 28.656 -9.554 -                      19.102

Totaal bestemmingsreserves 28.896.441 -1.110.362 -                      27.786.079

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 29.283.767 2.967.878 -                      32.251.645

Beschermd Wonen Regio Amsterdam -                        216.964 -                      216.964

Totaal bestemmingsfondsen 29.283.767 3.184.842 -                      32.468.609

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 6.182.405 -                      -                      6.182.405

Overige reserves:

Giften 594.066 125.397 -                      719.463

Totaal algemene en overige reserves 6.776.471 125.397 -                      6.901.868

Pagina 14



Stichting Ons Tweede Thuis

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Toelichting:

Deze reserve is gevormd om de kwaliteit van zorg voor bestaande en toekomstige cliënten zoveel als mogelijk

te handhaven, tegen de achtergrond van de aangekondigde besparingen in de WLZ. 

Voor de gemeenten dienen er nieuwe producten te worden ontwikkeld.  Hiertoe is deze reserve gevormd.

Ook voor het opvangen van aanloopverliezen in de overgang van AWBZ naar WMO en behoud van marktpositie.

Deze reserve wordt gevormd om de dienstverlening aan de locaties te verbeteren op gebieden zoals ict, rooster- en

vakantieplanning en financiële rapportages. Dit gebeurt in projectvorm en vanuit het strategische plan van aanpak.

Reserve aanvaardbare kosten

Deze reserve is gevormd uit behaalde resultaten uit geleverde zorg gefinancierd door gelden uit de WLZ (voorheen AWBZ)

Organisatieontwikkeling

De reserve is gevormd om waar nodig de zelforgansatie extra te faciliteren. 

Bestemmingsfonds Beschermd Wonen

Voor het verschil tussen de subsidiale lasten en de toegekende subsidie wordt een bestemmingsfonds gevormd.

Het betreft Beschermd Wonen in de Regio Amsterdam

Giften in geld.

Zowel de besteding en de ontvangsten van giften worden verantwoord in de resultatenrekening.

Ontvangen giften kunnen ook in een volgend jaar besteed worden. Via de resultaatbestemming is het saldo van bestede

en ontvangen giften ten gunste van het resultaat gebracht.

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Voorziening arbeidsongeschiktheid 694.528 638.915 531.140 -                      802.303

Voorziening jubilea 1.814.558 206.450 43.704            5.620 1.971.684

Voorziening glasschade 18.361 1.265 -                      -                      19.626

Voorziening levensfasebudget 4.098.403 1.478.389 1.020.987 -                      4.555.805

Voorziening reorganisatie 1.175.081 -                        642.462 22.882 509.737

Voorziening ORT Claim 2011-2015 244.929 856.816             -                      1.101.745

Voorziening claims en geschillen -                      348.843             -                      348.843

Voorz. verlieslatende huurcontracten 2.379.888 -                        158.659 -                      2.221.229

Totaal voorzieningen 10.425.748 3.530.678 2.396.952 28.502 11.530.972

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 3.246.852

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 8.284.119

Subtotaal voorzieningen 11.530.972

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 4.299.678

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Deze voorziening is gevormd met het oog op de verevening van kosten in verband met langdurig zieke en

arbeidsongeschikte werknemers.

Voorziening jubilea

Betreft de voorziening van uitkeringsverplichtingen bij jubilea en pensionering vastgelegd in CAO afspraken.

Voorziening glasschade

Voorziening is gevormd ten behoeve van glasschade van huurders.

Voorziening levensfasebudget

Deze voorziening bestaat uit de reguliere rechten op PBL-uren en de rechten ontleend aan de specifieke

overgangsregeling voor de personeelsleden in de leeftijd van 45 t/m 49 jaar op de peildatum 31-12-2009. 

Voorziening reorganisatie

Deze voorziening is gevormd met het oog op de ingezette reorganisatie, met name de boventalligheid van sectormanagers

en teamleiders m.i.v. januari 2015 en de boventalligheid van personeel door de aangekondigde kortingen  in de Wlz. 

Strategie

WLZ

Zorginnovatie WMO
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Vervolg per categorie voorziening:

Voorziening ORT Claim 2011-2015

Voorziening claims en geschillen

Voorziening verlieslatende huurcontracten

Deze voorziening is gevormd vanwege een langdurig verlieslatend huurcontract voor de locatie De Wollewei te Haarlem.

9. Langlopende schulden

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

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 25.140.366 26.227.480

Totaal langlopende schulden 25.140.366 26.227.480

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 27.314.595 28.401.710

Bij: nieuwe leningen 2.974.790 -                      

Af: aflossingen 4.061.905 1.087.115

Stand per 31 december  26.227.480 27.314.595

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.087.114 1.087.115

Stand langlopende schulden per 31 december 25.140.366 26.227.480

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.087.114 1.087.115

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 25.140.366 26.227.480

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 20.791.909 21.879.019

Toelichting:

Voor een specificatie van de langlopende schulden wordt verwezen naar 1.7.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

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

* Solvabiliteitsratio, te allen tijde meer dan 20% afgegeven door- en voor OTT

* Pari Passu afgegeven door en voor Stichting Ons Tweede Thuis

* Verpanding huidige en toekomstige voorraden en vorderingen

* Een eerste gezamenlijke hypotheek en verpanding (gezamenlijk met Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector

  en de Staat der Nederlanden) voor een bedrag van € 55,7 miljoen afgegeven door en voor- de schulden van OTT.

  Deze vestiging van het hypotheekrecht is mede gebaseerd op een overeenkomst tussen Bank, WFZ en Staat der 

  Nederlanden, welke overeenkomst is medeondertekend door OTT op 22-12-2012.

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

* Borg afgegeven door Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector

Deze voorziening is gevormd met het oog op ORT-rechten over vakantiedagen uit voorgaande jaren waar bepaalde medewerkers 

mogelijk recht op hebben.

Deze voorziening is gevormd met het oog op eventuele claims met betrekking op ingestuurde declaraties die mogelijk een 

interpretatie-verschil kunnen opleveren.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 3.169.138 3.250.556

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.087.114 1.087.115

Te betalen rente 284.857 322.216

Belastingen en sociale premies 2.983.890 3.705.083

Verplichtingen terzake pensioenen 1.001.742 1.561.094

Vakantiegeld 2.266.254 2.089.697

Vakantiedagen 872.160 879.417

Salaristoeslagen i.v.m. geen verzuim 2.114.450 2.057.237

Salarissen en overige toeslagen 582.662 1.069.879

Reorganisatieverplichting <1jr -                      335.729

Overige schulden 135.482 462.543

Nog te betalen kosten:

- Accountantskosten 48.243 46.011

- Overige nog te betalen kosten 842.821 364.723

Vooruitontvangen opbrengsten:

- Vooruitontvangen baten 1.050.614 636.679

- Extra intensiveringsmiddelen 435.510 782.360

- Waarborgsommen 8.395 8.622

Totaal overige kortlopende schulden 16.883.331 18.658.961

Toelichting:

Vooruitontvangen extra intensiveringsmiddelen:

Het betreft het nog niet bestede deel van de  eenmalig ontvangen intensiveringsmiddelen.

OTT heeft overeenstemming bereikt met het Zorgkantoor om deze middelen in 2016 en 2017 te besteden

aan scholing en versterking van de zelforganisatie.

OTT is in 2016 een langjarige samenwerking aangegaan met Cordaan ten behoeve van de exploitaitie van de 

woonlocatie Marius Meijboomstraat te Amsterdam met een capaciteit van 36 plaatsen.

Voor rekening van OTT komen in 2016 een deel van  de aanloopkosten en de uitkomst van de exploitatie.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Gebouwen en Terreinen

De totale boekwaarde van alle gebouwen en/of terreinen bedraagt bijna € 75 miljoen.

De WOZ-waarde bedraagt ca € 154 miljoen.

Liquide middelen

De bereidstellingsprovisie bedraagt 1% per jaar. 

De debetrente bedraagt de Rabo basisrente met een minimum van 3,5% plus een opslag. Deze opslag is 

per 1 februari 2014 verhoogd met 0,25% tot 1,2%.

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan terzake van huur, erfpacht en leasing.

De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

Huren Erfpacht Leasing Totaal

Niet langer dan 1 jaar 929.000 -                        29.000 958.000

Tussen 1 en 5 jaar 1.420.000 -                        60.000 1.480.000

Langer dan 5 jaar 2.515.000 12.000 -                      2.527.000

4.864.000 12.000 89.000 4.965.000

Toelichting:

Obligoverplichting WFZ

De stichting neemt deel aan het Waarborgfonds voor de Zorg. Hieruit vloeit een latente obligoverplichting voort tot

maximaal 3% van de restantschuld van de geborgde leningen. De verplichting per 31 december 2016 bedraagt 

€ 763.409,-.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Leasing:  Betreft operationele leasecontracten welke in de resultatenrekening zijn verwerkt.

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.

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

gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor GRZ 

(Geriatrische RevalidatieZorg) zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding 

(macrobeheersinstrument).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. OTT 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 2016.

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

geriatrische revalidatiezorg.

OTT beschikt bij de Rabobank over een rekening-courant krediet van € 1.000.000 voor onbepaalde tijd.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 128.859.869 2.651.311 7.369.757 323.507                     -                                139.204.444

- cumulatieve herwaarderingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

- cumulatieve afschrijvingen 53.931.737 1.371.368 5.447.208 -                                -                                60.750.313

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 74.928.132 1.279.943 1.922.549 323.507 -                                78.454.131

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 3.359.580 -                                857.913 1.849.356 -                                6.066.849

- herwaarderingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

- afschrijvingen 3.626.281 255.989 871.043 -                                -                                4.753.313

- bijzondere waardeverminderingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde -                                -                                -                                -                                -                                -                                

  .cumulatieve herwaarderingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

  .cumulatieve afschrijvingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

- desinvesteringen

  aanschafwaarde -                                -                                -                                104.041 -                                104.041

  cumulatieve herwaarderingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

  cumulatieve afschrijvingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

  per saldo -                                -                                -                                104.041 -                                104.041

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -266.701 -255.989 -13.130 1.745.315 -                                1.209.495

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 132.219.449 2.651.311 8.227.670 2.068.822 -                                145.167.252

- cumulatieve herwaarderingen -                                -                                -                                -                                -                                -                                

- cumulatieve afschrijvingen 57.558.018 1.627.357 6.318.251 -                                -                                65.503.626

Boekwaarde per 31 december 2016 74.661.431 1.023.954 1.909.419 2.068.822 -                                79.663.626

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

(zie 1.4 waarderingsgrondslagen)
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1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Alle bedragen in Euro.

Lening-

verstrekker
Datum

Hoofdsom 

31 december 

2015

Totale 

loop-

tijd in 

jaren

Werke-

lijke 

rente

Restschuld 

31 december 

2015

Nieuwe 

leningen 

in 2016

Aflossing 

in 2016

Restschuld 

31 december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2017
Gestelde zekerheden

Rabobank 5-aug-96 2.949.571 40 4,600% 1.548.529 1.548.529 0 0 20 lineair 0 borging WfZ

Rabobank 1-dec-99 3.176.461 40 3,700% 1.905.877 79.412 1.826.465 1.429.405 23 lineair 79.412 borging WfZ

Rabobank 1-aug-06 2.250.000 30 4,450% 1.575.000 1.575.000 0 0 20 lineair 0 borging WfZ

Rabobank 30-sep-08 3.910.000 35 4,725% 3.128.002 111.714 3.016.288 2.457.718 27 lineair 111.714 borging WfZ

BNG 30-jun-09 2.470.437 32 4,675% 2.007.231 77.201 1.930.030 1.544.025 25 lineair 77.201 borging WfZ

BNG 31-aug-09 962.500 35 4,290% 797.500 27.500 770.000 632.500 28 lineair 27.500 borging WfZ

Rabobank 1-jun-11 10.000.000 30 3,830% 8.666.666 333.333 8.333.333 6.666.663 25 lineair 333.334 borging WfZ

BNG 1-jun-12 975.627 20 2,750% 829.284 48.781 780.503 536.597 16 lineair 48.781 Staat der Nederlanden

BNG 1-okt-12 1.815.121 25 2,480% 1.597.306 72.605 1.524.701 1.161.677 21 lineair 72.605 borging WfZ

BNG 1-sep-14 5.447.029 30 1,820% 5.259.200 187.830 5.071.370 4.132.225 27 lineair 187.829 borging WfZ

BNG 1-aug-16 20 0,548% 1.474.790 1.474.790 1.106.100 20 lineair 73.738 borging WfZ

BNG 1-aug-16 20 0,547% 1.500.000 1.500.000 1.125.000 20 lineair 75.000 borging WfZ

Totaal 33.956.746 27.314.595 2.974.790 4.061.905 26.227.480 20.791.909 1.087.114
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.548.194 1.769.884

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 88.510.492 86.897.611

Opbrengsten Jeugdzorg 2.929.370 1.828.592

Opbrengsten Wmo 2.130.082 2.331.317

Opbrengsten PGB's 937.521 758.654

Gemeente Amsterdam Beschermd Wonen 1.764.894 1.705.605

97.820.553 95.291.663

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 192.637 187.160

Overige Rijkssubsidies 135.024 95.783

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) -                    -                         

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 8.413 14.781

Totaal 336.074 297.724

14. Overige bedrijfsopbrengsten

2016 2015

De specificatie is als volgt: € €

Fietsen verkoop en werkplaats 380.865 399.055

Werk voor derden 360.964 356.578

Begeleid Werk (arbeidsintegratie) 128.126 155.601

Huuropbrengsten 804.859 903.631

Arbeidsmatig werk / detachering 606.969 372.744

Doorbelaste cliëntkosten 258.243 -                         

Overige opbrengsten (zie onderstaande specificatie) 950.728 3.552.924

Totaal 3.490.754 5.740.533

Specificatie overige opbrengsten:

Ontvangen giften 170.457 137.066

Vrijval convenant verplichting 462.543 -                         

Boekwinst verkoop grond/gebouwen -                    2.437.765

Inbreng Stichting Arbeid & Handicap -                    635.289

Energie belasting -                    70.992

Diversen 317.728 271.812

Totaal 950.728 3.552.924

Toelichting:

Dit omvat onder meer de werkzaamheden voor St. Kinderboerderijen (€ 256.499,-) en St. Reade (€ 103.940,-) .

Doorbelaste cliëntkosten:

Werk voor derden:

Met ingang van 1 januari 2016 belast OTT de zgn. "cliëntkosten" door. Dit betreft onder andere waskosten, kabeltelevisie en eventuele 

telefoniekosten. Omdat dit het eerste jaar betreft dat OTT deze kosten daadwerkelijk doorbelast aan de cliënten heeft het bestuur besloten 

om in 2016 een korting van 50% over de waskosten te verstrekken.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 52.956.766 50.390.211

Sociale lasten 8.975.311 8.196.829

Pensioenpremies 4.063.910 3.850.915

Overige personeelskosten 1.840.291 1.391.881

Subtotaal 67.836.278 63.829.836

Personeel niet in loondienst 1.652.190 1.093.367
Totaal personeelskosten 69.488.468 64.923.203

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 1.364,4 1.322,0

Toelichting:

De personeelskosten stijgen in 2016 ten opzichte van 2015, hetgeen voornamelijk een gevolg is van:

         De toename in het aantal FTE van 1.322 naar 1.364;De toename in het aantal FTE van 1.322 naar 1.364;

         De toename in het aantal FTE van 1.322 naar 1.364;

      

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa -                    -                         

- materiële vaste activa 4.753.313 5.216.152

Totaal afschrijvingen (Zie bijlage 3.1) 4.753.313 5.216.152

Toelichting:

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- impairment bestaande locaties -                    4.140.237

- impairment nieuwbouw -                    -                         

- positieve impairment bestaande locaties -                    -                         

Totaal -                    4.140.237

Toelichting:

Impairment:

Afschrijvingen:

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa onder 1.6

Voor nadere specificatie van betrokken gebouwen zie 1.5.1.

De in voorgaande jaren gevormde reorganisatievoorziening en de onttrekking daaraan in de jaren 2015 en 2016. De onttrekking aan de 

reorganisatievoorziening heeft betrekking op medewerkers die zijn vrijgesteld van werk of in de afbouwregeling zijn opgenomen.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.013.458 3.112.678

Algemene kosten 7.055.347 5.944.193

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.481.816 1.414.455

Vervoerskosten cliënten 1.882.890 1.951.336

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 5.908.925 4.003.730

- Energiekosten 1.898.052 1.851.664

Subtotaal 7.806.977 5.855.394

Huur en leasing 1.260.361 1.432.166

Reorganisatie 2016-2020 -                    599.975

Verlieslatende huurcontracten -                    411.322

Planschade gemeente Amsterdam -                    41.072

ORT Claim 2011-2015 856.816 -203.269

Claim dubbele verstrekkingen zorgverzekeraar 710.219 -                         

Diverse lasten 232.060 144.249

Voorziening vordering Culicom Food Support -                    73.425

Bestedingen van giften 45.060 40.608

Totaal overige bedrijfskosten 24.345.004 20.817.605

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 44.575 170.191

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -                    -                         

Subtotaal financiële baten 44.575 170.191

Rentelasten -905.294 -1.000.786

Subtotaal financiële lasten -905.294 -1.000.786

Totaal financiële baten en lasten -860.719 -830.595

20. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van jaarrekening 95.000 85.000

2 Overige verantwoordingen 54.667 17.324

Totaal honoraria accountant 149.667 102.324
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Vaststelling

De Raad van Bestuur van Stichting Ons Tweede Thuis heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de

vergadering van 16 mei 2017.

R.J.W. de Bruijn

Bestuurder

22.  Goedkeuring en ondertekening jaarrekening

De Raad van Toezicht van de Stichting Ons Tweede Thuis heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de

vergadering van 23 mei 2017.

E.L. Schwarz

voorzitter

G. Verbruggen P. Overduin J. Aalberts

vice-voorzitter lid lid

M. van den Heuvel K. Rosielle B. Drost

lid lid lid
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

23. Resultaatbestemming

2.199.877

Volgens het besluit van de Raad van Bestuur wordt het resultaat over 2016 ad € 2.199.877,-

als volgt verdeeld:

Ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten 2.967.878

Ten laste van de reserve afschrijving eigen rekening -9.554

Ten gunste van de overige reserves (giften) 125.397

Ten laste van bestemmingsreserve Zorginnovatie WMO -50.979

Ten laste van bestemmingsreserve Strategie -1.049.829

Ten gunste van de bestemmingsreserve Beschermd Wonen 216.964

2.199.877

24. Gebeurtenissen na balansdatum

OTT en Heliomare hebben op 4 april 2017een intentieverklaring getekend over de overgang van de dagcentra van 

Heliomare te Haarlem, Aalsmeer en Amsterdam naar OTT per 1 juli 2017. Het  personeel van de 3 vestigingen 

gaat over naar OTT. Bovendien wordt de locatie Aalsmeer overgenomen van Heliomare voor een bedrag van € 1,4 

miljoen. De huurcontracten van de overige vestigingen worden overgenomen maar OTT heeft de optie om de 

vestiging Haarlem te kopen. De goedkeuring van de overgang van de zorg is aangevraagd bij de Nederlandse 

Zorgautoriteit.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. WNT-verantwoording

bedragen x € 1
R.J.W. de 

Bruijn

Functiegegevens Bestuurder

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

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel WNT-maximum 145.000          

Beloning 178.322          

Belastbare onkostenvergoedingen -                 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.853            

Subtotaal 189.175          

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                 

Totaal bezoldiging 189.175          

Verplichte motivering indien overschrijding Zie toelichting

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0

Beloning 176.166          

Belastbare onkostenvergoedingen -                 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.708            

Totaal bezoldiging 2015 186.874          

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Met ingang van 1 januari 2016 is de regeling aangepast, de zogenaamde WNT-2.  OTT 

heeft het totaal aantal te behalen punten vastgesteld op 9, resulterend in klasse III. Het bezoldigings-

maximum behorend bij deze klasse in 2016  bedraagt € 145.000,-.

Het bezoldigingsmaximum geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 

kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de 

functievervulling.

Toelichting overschrijding: Met ingang van 2016 is op grond van WNT2 de verlaagde normering van 

toepassing. Gebruik makend van het overgangsrecht is het mogelijk om de bezoldiging te handhaven 

gedurende 4 jaar (2016 t/m 2019) om vervolgens de 3 daaropvolgende jaren (2020, 2021 en 2022) af te 

bouwen naar de van toepassing zijnde norm. Bezoldiging vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen 

afspraken voor in werking treding van de sectorale Zorg en Welzijn WNT 1. Het overgangsrecht is 

ingegaan op 1 januari 2016.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

bedragen x € 1 Dhr. E. Schwarz
Dhr. G. 

Verbruggen

Mevr. J. 

Aalberts

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-Voorzitter Lid

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

Individueel WNT-maximum 21.750            14.500            14.500            

Beloning 12.500            8.000             8.000             

Belastbare onkostenvergoedingen -                 -                 -                 

Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                 -                 

Subtotaal 12.500            8.000             8.000             

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                 -                 -                 

Totaal bezoldiging 12.500            8.000             8.000             

Motivering indien overschrijding nvt nvt nvt

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning             12.500              8.000              8.000 

Belastbare onkostenvergoedingen                     -                     -                     - 

Beloningen betaalbaar op termijn                     -                     -                     - 

Totaal bezoldiging 2015             12.500              8.000              8.000 

bedragen x € 1 Dhr. B. Drost
Dhr. M. van den 

Heuvel

Mevr. K. 

Rosielle

Dhr. P. 

Overduin

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid

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

Individueel WNT-maximum 14.500            14.500            14.500            14.500            

Beloning 8.000             8.000             8.000             8.000             

Belastbare onkostenvergoedingen -                 -                 -                 -                 

Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                 -                 -                 

Subtotaal 8.000             8.000             8.000             8.000             

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                 -                 -                 -                 

Totaal bezoldiging 8.000             8.000             8.000             8.000             

Motivering indien overschrijding nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning              8.000              8.000              8.000              8.000 

Belastbare onkostenvergoedingen                     -                     -                     - 

Beloningen betaalbaar op termijn                     -                     -                     - 

Totaal bezoldiging 2015              8.000              8.000              8.000              8.000 

Er zijn  gedurende 2016 geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het 

dienstverband.  

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een 

bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen 

ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden 

vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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2.  OVERIGE GEGEVENS
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2. OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

met dit onderdeel van de jaarrekening.

2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

In de statuten is bepaald, conform artikel 18, dat de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaakt en 

de Raad van Toezicht de jaarrekening goedkeurt. De resultaatsbestemming is onlosmakelijk verbonden

Zie volgende bladzijden voor de  verklaring van EY.
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