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1.1 Jaarrekening 2018
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1.1 JAARREKENING
1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18

31-dec-17

€
ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

1
2

24.134

0

2.753.576

2.841.068

2.777.710

2.841.068

Vlottende activa
Onderhanden zorgtrajecten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

3
4
5

Totaal activa

0

365.144

1.589.121

3.787.135

2.727.531
4.316.652

4.879.523

7.094.362

7.720.591

31-dec-18

31-dec-16

€

€

67.512

0

67.512
349.580

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfonds collectief

727.244

Totaal eigen vermogen

6

579.947
647.459

1.791.667
2.208.759

Voorzieningen

7

3.220.388

1.589.147

Langlopende schulden

8

1.097.656

1.150.668

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

9

2.128.859

2.772.017

Overige reserves

Totaal passiva

7.094.362

7.720.591
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018
Realisatie

Begroting

Realisatie

Ref.

2018
€

2018
€

2017
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10

21.655.046

23.182.244

23.400.879

Overige bedrijfsopbrengsten

11

648.082

159.579

600.996

22.303.129

23.341.823

24.001.875

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

12

16.407.693

18.375.692

18.291.160

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

13

201.341

356.508

347.871

Overige bedrijfskosten

14

7.244.145

6.017.215

6.143.116

Som der bedrijfslasten

23.853.179

24.749.415

24.782.147

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.550.051

-1.407.592

-780.272

-11.249

-48.204

-16.502

-1.561.300

-1.455.796

-796.774

Financiële baten en lasten

RESULTAAT

15

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Algemene en overige reserves

Bestemmingsreserve reorganisatie en frictie

2018
€

2017
€

-1.368.097
-193.203
-1.561.300

-591.832
-204.942
-796.774
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

€

2018 2017
€
€
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

-780.272

-1.550.051

201.341

347.872

1.631.240

-6.214

341.658

1.832.581
Veranderingen in werkkapitaal:
- orderingen 2.563.158 -1.073.486
- kortlopende sc ulden (excl. schulden aan

kredietinstellingen) -643.158 -748.506
1.920.000 -1.821.992

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

2.202.531

-2.260.606

107

265

-11.356

-16.767

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-11.249

-16.502

2.191.282

-2.277.108

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen materiële vaste acti a
Desinvesteringen materiële vaste activa

-24.543

0

-119.627
6.188

-21.784

0
-137.983

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-21.784

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

-50.695

-53.012

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen (afname)

-53.012

-50.695

2.000.288

-2.349.587

Stand geldmiddelen per 1 januari 3 727.244 3.076.830
Stand geldmiddelen per 31 december 3 2.727.531 727.244
Mutatie geldmiddelen 2.000.288 -2.349.586

Toelichting
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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1.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN AN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.1.4.1 ALGEMENE TOELICHTING
Gegevens rechtspersoon

Zorginstelling Stichting Oosterpoort is statutair (en feitelijk) gevestigd te Oss, op het adres Kamperfoeliestraat 60, en is
geregistreerd onder KvK-nummer 17110624. De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van jeugdzorg in de regio en
omliggende regio's.
Zorginstelling Stichting Oosterpoort maakt geen deel uit van een groep van rechtspersonen.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëndigd op balansdatum 31 december 2018.

Grondslagen oor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteid in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen oor de Jaarverslaggeving,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640
'Organisaties zonder winststreven', en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische
kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Stelselwijziging
In 2017 was de verslaglegging gebaseerd op RJ 640, organisatie-zonder-winststreven, gebaseerd op de bepaling in de Regeling
Jeugdwet. De Regeling Jeugdwet is echter per 1 januari 2019 gewijzigd op het punt jaarverslaglegging. Als gevolg van deze
wijziging dient de jaarrekening 2018 opgesteld te worden in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
Zorginstellingen (RJ 655). Op 23 april 2019 is vanuit de Rijksoverheid (departement Jaarverantwoording Zorg en Jeugd) de
mogelijkheid geboden om boekjaar 2018 als overgangsjaar te bestempelen. Aangezien Stichting Oosterpoort in 2018 mede
heeft gestuurd op de begroting, en niet op segmenten, is de keuze gemaakt om voor 2018 de overgangsregeling toe te passen
en de stelselwijziging naar RJ 655 pas in 2019 door te voeren.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstellin . De financiële positie van Oosterpoort is in 2018
verslechterd door de noodzakelijke reorganisatie als gevolg van de transitie in het zorglandschap en het negatieve resultaat in
2017. De investering die nodig was om Oosterpoort weer financieel gezond te maken is voor een deel vergoed door middel
van een subsidie van de T.A.J. Een groot deel kwam echter voor rekening van Oosterpoort, wat een verslechtering van de

financiële positie in 2018 tot gevolg heeft gehad. a deze reorganisatie heeft Oosterpoort weer een positieve begroting ten
aanzien van resultaat en kasstroom. Dit wordt hieronder verder uiteengezet.

(On)zekerheid over continuïteit (van zorg):
Stichting Oosterpoort levert jeugdzorg. Oosterpoort werd in 2018 hoofdzakelijk gefinancieerd door de regio gemeente Brabant
Noordoost (BNO) en een aantal omliggende regio's. Het contract met de regiogemeente BNO betreft een meerjaren
overeenkomst tot en met 2019. In april 2019 is bekend gemaakt dat de regio BNO het contract tot 2021 gaat verlengen, met
gelijkblijvende lumpsum financiering (Besluit RBO, april 2019). Dit geeft zekerheid m.b.t. de inkomsten over 2020. In 2019
start Oosterpoort met de participatie in de transformatie-opgaven van de regiogemeente BNO. Stichting Oosterpoort
veronderstelt dat door haar actieve rol hierin de kans op gunning voor de inkoop vanaf 2021 door de regiogemeente BNO
hoog is.

In het jaar 2019 zijn met alle gemeenten waarin ook in 2018 zorg werd verleend contracten afgesloten.
In Oss en een paar andere gemeenten binnen de regio Brabant Noordoost heeft Oosterpoort WMO overeenkomsten
afgesloten.

Stichting Oosterpoort is in de regiogemeente BNO voor de continuïteit van jeugzorg een essentiële aanbieder met betrekking
tot verblijf en ambulante zorg.

MAZA R S

stichting Oosterpoort

1.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN AN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Regiogemeente Brabant Noordoost (BNO);
In het 2e halfjaar 2017 heeft Oosterpoort kritisch gekeken naar de zorgproducten die zij levert in relatie tot de vraag/opdracht
vanuit de regio B O op basis haar transformatiepian. Oosterpoort heeft ervoor gekozen om zich te richten op de
kernproducten verblijf (gezinshuizen, behandelgroepen zwaar en pleegzorg) en ambulante zorg en zich als specialistische
aanbieder van jeu dzorg te profileren. Dit is in lijn met de transformatie agenda van regio BNO en heeft in 2018 geresulteerd
in het afbouwen van de zorgproducten NP, training, match en vluchtjongeren (AMV) en het omvormen van het zorgproduct
woonbegeleiding naar andere vormen van residentiële zorg. De afbouw van deze zorgproducten dient ook om bij te dragen
aan het rendement van de stichting.
Begroting 2019:
De begroting 2019 laat een positief rendement zien van ruim 3%. Door het afstoten van bovengenoemde zorgvormen daalt de
omzet met 1,4 mln euro. Door volumestijging en door prijsindexatie bij de regiogemeente BNO verwacht Oosterpoort een
stijging van de omzet van 0,5 mln euro op de zorgvormen die ze blijven aanbieden. De salariskosten en sociale lasten dalen in
2019 door het afstoten van de zorgvormen (2,1 mln euro) en door reductie van de overhead (1 mln euro). De afvloeiing van de
formatie is zeker, aangezien met nagenoeg alle betrokken medewerkers inmiddels een vaststellingsovereenkomst is
overeengekomen en uit dienst zijn. Stichting Oosterpoort verwacht ook in 2020 en de opvolgende jaren dit gewenste
rendement van 3% te behalen en is daarmee toekomstbestendig. De marge 3% zal deels worden geïnvesteerd in innovatie en
vernieuwing. Ook in 2019 wordt geïnvesteerd in de verdere implementatie van het strategische koersplan, waardoor het
begrote rendement na de innovatie 1,9% bedraagt.
Stichting Oosterpoort heeft een positieve verwachting ten aanzien van de continuïteit in de komende jaren vanwege de
volgende redenen:
1. Structureel rendement 3%
2. Positieve liquiditeitsbegroting
Stichting Oosterpoort heeft een liquiditeitsbegroting opgesteld voor 2019, waarbij er geen sprake is van liquiditeitstekorten.
De verwachting is dat de liquiditeit in het jaar 2020 en de opvolgende jaren verbetert door een positieve kasstroom.
Oosterpoort is bezig om enkele gebouwen te verkopen, wat de liquiditeitspositie verder zal verstevigen. Het gaat om een
bedrag van circa 2,5 - 3,0 mln euro. Oosterpoort behoudt na deze verkoop van panden nog voldoende panden in eigen bezit
om de de zorglevering te garanderen, hetgeen ook betekent dat Oosterpoort nog panden heeft met "stille reserves" indien het
op enig moment noodzakelijk zou worden om deze panden ook te verkopen. Oosterpoort verwacht een liquiditeitspositie per
ultimo 2019 die hoger ligt dan de intern gestelde buffers (indicatief 2 keer maandsalarissen). Oosterpoort heeft een rekening
courant faciliteit bij huisbankier Rabobank van 1.000.000 euro. Oosterpoort verwacht hier geen gebruik van te hoeven maken.
Oosterpoort heeft medio april 2019 bericht ontvangen van de huisbankier dat zij het bijzonder toezicht gaan beëindigen.

3. Risicospreiding. Oosterpoort heeft in meerdere regio's contracten afgesloten.

4. Goede financiële positie
- Per balansdatum is de solvabiliteit 9,1%
- Per balansdatum is de current ratio 1,12

De verwachting is dat beide ratio's ultimo 2019 hoger zullen liggen, gezien de positieve begroting en de geprognosticeerde
positieve kasstroom voor 2019. Oosterpoort kent vanuit de convenanten/contracten geen extern opgelegde ratio's.

5. Met de reorganisatie is ook de organisatiestructuur van Oosterpoort aangepast, is er geïnvesteerd in een nieuw ECD en
heeft de stichting verder ingezet op risicomanagement en betrouwbare managementinformatie. Dit moet bijdragen aan
verbetering van de beheersing van kosten en opbrengsten en het tijdig kunnen acteren op ontwikkelingen. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, uitgezonderd
effecten van de stelselwijziging. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel stelselwijziging. De vergelijkende cijfers in de
balans en/of resultatenrekening zijn op enkele regels anders gepresenteerd ten opzichte van de jaarrekenig van voorgaand
jaar. Dit is ten behoeve van de vergelijkbaarheid.
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1.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN AN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vergelijkende cijfers
Stichting Oosterpoort heeft in 2018 de indeling van de balans en resultatenrekening aangepast aan de voorbeeldmodellen van
VWS, v/aaring aansluiting is gezocht met de modellen voor instellingen die op grond van RJ 655 rapporteren. De cijfers voor
2017 zijn, \ aar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Deze herrubriceringen betreffen:
- De post 'Vorderingen en overlopende activa' (jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord onder
'Debiteuren en overige vorderingen.' De post 'Onderhanden zorgtrajecten' wordt met ingang van 2018 separaat

verantwoord in de balans, onderdeel vlottende activa (in plaats van onderdeel van 'Vorderingen en overlopende activa' in
jaarrekening 2017).
- De post 'Kortlopende schulden en overlopende passiva' (jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord
onder 'Overige kortlopende schulden.'
- De posten 'Belastingen en heffingen,' 'Overige kosten accommodatie,' 'Onderhoud- en inrichtingskosten,'

'Schoonmaakkosten' en Verzekeringen (niet gebouwgebonden)' (jaarrekening 2017) worden met ingang van 2018
verantwoord onder 'Overige huisvestingskosten,' onderdeel Algemene kosten.

- De post 'Licentiekosten' (jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord onder 'Onderhoud en aanschaf
software,' onderdeel Algemene kosten.

- De post 'Inhuur extern personeel' wordt met ingang van 2018 apart verantwoord. In jaarrekening 2017 werd deze post
verantwoord onder 'Andere personeelskosten.'

- De post 'Automatisering' (jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord onder 'Kosten van
administratieve en registratieve systemen,' onderdeel Algemene kosten.
- De posten 'Drukwerk- en representatiekosten' en 'Telefoon,- porti- en vrachtkosten' (jaarrekening 2017) worden met
ingang van 2018 verantwoord onder 'Communicatiekosten,' onderdeel Algemene kosten. De bestuurkosten, onderdeel

van de post 'Drukwerk- en representatiekosten' (jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord onder
'Kosten algemeen beheer,'onderdeel Algemene kosten.

- De posten 'Kantoorbehoeften' en 'Documentatie en abonnementen' (jaarrekening 2017) worden met ingang van 2018
verantwoord onder 'Kantoorkosten,' onderdeel Algemene kosten.

- De posten 'Reis- en verblijfkosten' en 'Exploitatiekosten vervoer,' onderdeel Algemene kosten (jaarrekening 2017)
worden met ingang van 2018 verantwoord onder de post 'Reis- en verblijfkosten,' onderdeel Personele kosten.
- De kosten pleegouders voogdij, onderdeel van de post 'Overige apparaatkosten' (jaarrekening 2017) wordt met ingang
van 2018 verantwoord onder 'Patiënt- en bewonersgebonden kosten'.

- De dotatie aan de voorziening voor dubieuze debiteuren, onderdeel van de post 'Overige apparaatkosten' (jaarrekening
2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord onder 'Dotatie voorzieningen'.
- De kosten PR, onderdeel van de post 'Overige apparaatkosten' (jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018
verantwoord onder 'Communicatiekosten'.

- De post 'Overige apparaatkosten' (jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord onder 'Overige
algemene kosten,' onderdeel Algemene kosten.

- De autokosten van de bestuurder, onderdeel van de post 'Overige apparaatkosten' (jaarrekening 2017) wordt met
ingang van 2018 verantwoord onder 'Reiskosten'.

- De posten 'Bevordering deskundigheid,' 'Kosten stagiaires en vrijwilligers' en 'Werving- en selectiekosten' (jaarrekening
2017) worden met ingang van 2018 verantwoord onder 'Andere personeelskosten,' onderdeel Personeelskosten.
- De kosten/baten vorig boekjaar en de overi e baten en lasten, onderdeel van de post 'Andere personeelskosten'
(jaarrekening 2017) wordt met ingang van 2018 verantwoord onder 'Overige algemene kosten'.

Verbonden rechtspersonen

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie zijn
betrokken: Stichting Oosterwijs. Deze stichting verzorgt speciaal onderwijs in cluster-4. De Stichting Oosterwijs
heeft geen zeggenschap over de Stichting Oosterpoort. Stichting Oosterpoort heef geen zeggenschap op Stichting
Oosterwijs.
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1.1.4 ALGEMENE TOELICHTI G & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Consolidatie
Op basis van artikel 1, lid 5 en 6 van de regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de
consolidatie gebleven: Stichting Oosterwijs te Oss.

1.1.4.2 GRONDSLAGEN AN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Activa en passi a
Een actief ordt in de baians opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
Stichting Oosterporot zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteid.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zai gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordeien vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die
van invioed 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.
Materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
De afschrijvingen over vaste activa met een historische aanschafprijs van meer dan €2.500,- zijn vanaf 2015 als volgt:
vanaf 2015
Gebouwen
5,0%
Verbouwingen
5,0%
Telefoon- en alarminstallaties 20,0%
Installaties
5,0%
Terreinen
2,5%
Inventarissen
15,0%
Kantoorautomatisering 20,0%
ervoermiddelen

no

Groot onderhoud:
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen aan de
passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten iaste gebracht van deze voorziening. De toevoeging
aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die tussen de
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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1.1.4 ALGEMENE TOELICHTI G & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
De eerste aardering 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. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaar eid. Voorziening is bepaald op basis van inschatting van de inbaarheid openstaand bedragen in
nauw overleg met betrokken managers.

Liquide middeien
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onderscheiden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaal, bestemmingsreserve, bestemmingsfonds en overige
reserve.

Kapitaal:
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal
Bestemmingsfonds:
Bestemmingsfonds zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond
van de statuten zou bestaan.
Bestemmingsreserve:

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Overige reserve:
Onder overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire

doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.
Voorzieningen
Algemeen:
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, het
gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
Voorziening jubilea:
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de nominale
waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans
en leeftijd. Er is in 2017 zowei gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening.
Voorziening groot onderhoud:
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. Er is in 2017 zowel
gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening.
Reorganisatievoorziening:
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en
uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij
hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de
uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal
hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in
verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. Onderdeel van de reorganisatievoorziening zijn eveneens
beëindigingsvergoedingen voor medewerkers waarvoor de vaststellingsovereenkomst reeds voor balansdatum is getekend
door zowel werkgever als werknemer.

oorziening ORT:
De voorziening ORT betreft een voorziening voor risico's met betrekking tot betalingsverplichtingen ORT tijdens verlof
gedurende de periode 2012 tot en met 2015.
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1.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN AN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Lang- en kortlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Onder handen werk: Dbc's en trajecten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds
bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk
is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het
onderhanden werk worden de voorschotten, die ontvangen zijn in mindering gebracht.
De onderhanden trajecten jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds
bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de onderhanden
trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de
onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.

Inkomensverzekering

M.i.v. 2014 bestaat ervoor de medewerkers van St.Oosterpoort de mogelijkheid om een inkomensverzekering af te
sluiten. Genoemde inkomensverzekering komt geheel ten laste van de werknemer.
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1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
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.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealsieerd zijn. 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 waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze
baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende
bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmmingsreserve resp. bestemmingsfonds wordt als

besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
O erheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid
bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de roep 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.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het
leveren van diensten. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit het verlenen van diensten
geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichtte diensten tot aan de balansdatum in verhouding
tot de in totaal te verrichten diensten.
Personeeiskosten

Periodiek betaalbare beloningen:
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de

arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en
salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

Pensioenen:

De stichting heeft voor de werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als toegezegd-pensioenregeling,
waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn die het op haar beurt heeft
ondergebracht bij PGGM. Oosterpoort 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.
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Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de
dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2018 bedroeg de dekkingsgraad 97,5%. Het
vereiste niveau van de dekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12jaar hieraan te
kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Oosterpoort 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. Oosterpoort hebben
daarom alleen de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschr jvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

1.1.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht

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.

1.1.4.5 Waarderingsgrondslagen 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 normkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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ACTIVA
1. Immateriële vaste acti a
31-dec-18

31-dec-17

€

€

Soft are

24.134

Totaal materiële vaste activa

24.134

0
0

2018
€

2017
€

0

0
0
0

De specificatie is als vol t:

Het v rloop van de materiële activa in het verslagjaar Is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari

Bij: investeringen

24.543

Af: afschrijvingen

409
0

Af: bijzondere waardeverminderingen

0

24.134

0

31-dec-18

31-dec-17

€

€

Boekwaarde per 31 december

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

2.426.851

2.544.693

Inventaris en installaties

209.292

296.375

Hardware

105.737
11.695

0
0

2.753.576

2.841.068

2018
€

2017
€

2.841.068

3.167.156

Bedrijfsgebouwen en terreinen

ervoersmiddelen
Totaal materiële vaste activa

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen

119.627

21.784

Af: afschrijvingen

200.932

347.872

0

0
0

Af: bijzondere waardeverminderingen

6.188

Af: desinvesteringen
Boekwaarde er 31 december

2.753.576

2.841.06

Toelichting:
Vanaf 1 januari 2003 heeft oosterpoort het hoofdkantoor aan de Kamperfoeiiestraat 60 in Oss in eigendom.
Dit gebouw is gefinancierd met een investeringssubsidie en staat voor een waarde van € 0 op de balans.
De afschrijvingspercentages zijn opgenomen in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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3. Onderhanden zorgtrajecten
31-dec-18

31-dec-17

0

365.144

31-dec-18

31-dec-17

€

€

Onderhanden werk zorgproducten

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als olgt:

Vorderingen op debiteuren

976.510

867.210

Nog te factureren omzet

386.631

1.209.913

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Te ontvangen bedragen/subsidies
Kruisposten
Totaal vorderingen en overlopende activa

20.510

13.942

189.338

1.136.778

14.577

587.106

1.556

-27.814

1.589.121

3.787.135

Toelichting op vorderingen en overlopende activa:

Gefactureerde bedragen waaraan het niet waarschijnlijk is dat deze zullen worden ontvangen, zijn opgenomen in de voorziening dubieuze
debiteuren. Het gesaldeerde bedrag van beide posten is opgenomen in de positie vorderingen op debiteuren.
In 2017 is er een bedrag van 137.181,- aan deze voorziening onttrokken.

Ultimo 2018 bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren € 38.983,- ( 2017 € 176.164,-).

De vorderingen hebben een looptijd korter dan Ijaar.

ACTIVA
5. Liquide middeien
De specificatie is als olgt:

Rekening courant

31-dec-18

31-dec-17

€

€

635.265

178.356

28.354

33.051

Spaarrekening

2.063.912

515.837

Totaal liquide middelen

2.727.531

727.244

Kassen

Toelichting:
Tijdelijk overtollige liquide middelen worden gestald op rentegevende spaarrekeningen.
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PASSI A
6. Eigen vermogen
31-dec-18

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17

€
Kapitaal

67.512

67.512

0
0

349.580

Bestemmingsfonds jeugdzorg
Bestemmingsreserve frictie en organisatie

0

Overige reserves

579.947

1.791.667

Totaal eigen vermogen

647.459

2.208.759

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal
Bestemmingsfonds jeugdzorg

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

l-jan-2018

bestemming

mutaties

31-dec-2018

€

€
0
0

67.512

0

€
0
0

349.580

-193.203

-156.377

1.791.667
2.208.759

-1.368.097
-1.561.300

156.377

67.512

Bestemmingsreserve frictie en reorganisatie
Overige reserves
Totaal eigen vermogen

€
0
0
579.947
647.459

0

Toelichting op eigen vermogen:

Op de opvang vluchtkinderen is In 2017 een tekort gerealiseerd ten bedrage van € 193.203 -. Aangezien er vanaf 2019 geen
verliezen meer verwacht worden op de opvang vluchtkinderen is het resterende saldo overgeheveld naar de overige reserves.

Saldo per
Het verloop Is als volgt weer te geven:

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Groot onderhoud

€

€

1.313.926

77.002

177.854

13.892

0

1.533.149

Jubileumverplichtingen

€

5.444

0

1.431.984

13.892

19.966

157.888

0
0

1.533.149

19.966

3.220.388

97.367

0

1.589.147

1.624.043

19.336

ORT
Totaal voorzieningen

€

€

0
0

Reorganisatie

Saldo per
31-dec-2018

l-jan-2018

97.367

Toelichting voorzieningen

Ultimo 2016 is een voorziening opgenomen inzake het risico op

terugbetalingsverplichtingen ORT tijdens verlof, periode 2012/2015. De status hiervan blijft in 2018 ongewijzigd.
Voorziening groot onderhoud is inclusief een voorziening voor herstelkosten van huurpanden t.g.v. 46.500 euro.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2018
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)

1.713.630

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.506.758

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

518.907
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P SSIVA
8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari

31-dec-18

31-dec-17

€

€

257.438
892.359

291.669
909.829

1,149.797

1.201.498

2018

€

2017
€

1.201.498

1.252.195

0

0

51.701

50.697

1.149.797

1.201.498

52.141

50.830

1.097.656

1.150.668

Af correctie op lening waarborghypotheek

Af: aflossingen /amortisatie
Stand per 31 december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (>5jaar)

52.141

50.830

1.097.656

1.150.668

836.564

910.232

Voor een nadere toelichting op de langiopende schulden wordt erwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
Voor het verloop van de betreffende leningen verwijzen wij u naar bijlage l.De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij

Rabobank luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en terreinen;
* Jaarlijks wordt voor een bedrag van € 17.470,- op langlopende schulden geamortiseerd.
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PASSI A
9. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen

31-dec-18

31-dec-17

€

€

52.141

50.830

Crediteuren

402.213

291.322

Belastingen en premies sociale verzekeringen

191.811

1.146.280

Overige schulden:
Nog te betalen salarissen

92.765

61.102

407.167
325.682

496.216
204.279

Contributies personeelsvereniging

23.534

19.189

Overige schulden

58.798

988

574.748

501.811

2.128.859

2.772.017

Vakantiegeld
Vakantiedagen

Overige nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting te betalen kosten
Kortlopende schulden hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De instelling maakt in de normale beddrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de instelling blootstellen aan arkt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans
zijn opgenomen. De instwelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om
de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.
Kredietrisico's
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren 85% geconcentreerd bij gemeentes.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van leningen.De hyiothecaire leningen
bij de bank hebben een variabele rente. Over langlopende waarborghypotheken is Oosterpoort geen rente verschuldigd.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder voderingen,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde daarvan. De reële waarde van de overige
in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet aterieel af van de boekwaarde.
Niet in de balans opgenomen activa of verplichtingen
Stichting Oosterpoort heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Betaalbaar

Betaalbaar

Betaalbaar na 5

Totaal betaalbaar

binnen 1 jaar

tussen 1-5 jaar

jaar

31-12-2018

Huur

71.502

236.853

31.124

339.480

Lease

130.925
142.557
344.985

512.791
684.272

0

643.717
855.340

SLA ICT dienstverlening
Totaal meerjarige verplichtingen

1.433.916

28.511
59.636

1.838.537

Toelichting:
De niet uit de balans blijkende leaseverplichtingen betreffen met name een vijf-jarige operational leasecontract inzake hardware en
software die Oosterpoort heeft afgesloten met De Lage Landen.
De SLA ICT dienstverlenin betreft een vijf-jari contract met Pimarox voor de uitbestedin van de ICT diensten.
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VPB-pticht Jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugd et met ingang van 1 januari 2015, zijn ge eenten verant\A/oordelijk voor de organisatie van jeugdzorg/hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de

jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) - meer dan
voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op
de zogenoemde subsidle-vrijstelling in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden.
Daardoor wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met

(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van
belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te
denken aan de zogenoemde zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting.
Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie
van eiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven
geschetste fiscale problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke voorwaarden
vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks bekend. Om voornoemde reden heeft De Stichting geen
rekening gehouden met een eventuele belastingplicht in de jaarrekening.

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.
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1.1,5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Overzicht langlopende aste activa ultimo 2018

Omschrijving
Aanschafwaarde per 31/12/2017
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2017
Boekwaarde per 31/12/2017

Bedrijfsgebouwen

Inventaris en

Vervoers-

en terreinen

installaties

middelen

4.332.309

1.618.192

23.370

1.787.616

1.321.818

23.370

2.544.693

296.374

0

Investeringen 2018

0

Desinvesteringen 2018

0
0

12.098

117.841

80.895

0
0
403

-117.841

-87.083

11.695

Aanschafwaarde per 31/12/2018
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2018
Boekwaarde per 31/12/2018

2.942.419

1.001.086

22.404

515.568
2.426.851

791.794
209.292

11.695

Omschrijving
Aanschafwaarde per 31/12/2017
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2017
Boekwaarde per 31/12/2017

Hardware

Software

Totaal

0

5.973.871

0
0

0
0
0

2.841.067

Herwaarderingen 2018

Afschrijvingen 2018
Totale mutaties

6.188

0

10.708

3.132.804

107.529

24.543

144.170

Desinvesteringen 2018

0

6.188

Herwaarderingen 2018

0

0
0

1.792

409

201.341

Totale mutaties

105.737

24.134

-63.359

Aanschafwaarde per 31/12/2018
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2018
Boekwaarde per 31/12/2018

107.529

24.543

4.097.982

1.792
105.737

409
24.134

1.320.271
2.777.710

Investeringen 2018

Afschrijvingen 2018

0
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BAL NS PER 31 DECEMBER 2018
Overzi ht langlopende schulden ultimo 2018

Len ngge er

Datum

Rabobank Oss EO

30-apr-97
18-mei-ll

53th Weish DIvision plein
Eikakkerhoeve 94

31-dec-85
31-dec-86
31-dec-86
31-dec-90

Totaal

Hoofdsom
€
181.512
357.395

Totale
loo -tijd

30
30

Soort lening

Werkelijke
rente

hy otheek
hy otheek

3,05%
2,25

waarborghypotheek
waarborghypothee
waarborghypotheek
waarborghypotheek
aarborghypotheek
waarbor hypotheek

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%

Restschuld 31
december
2017
€
84.415
207.254
161.690
178.705
148.479
165.630
71.544
183.781
1.201.498

Aflossin in
Res schuld 31 Rests huld
2018/
december 2018 over SJaar
amortisatie

Nieuwe
leningen in
2018
€

€
7.940
26.291

17.470
0

51.701

€
76.475
180.963

€

161.690
178.705
148.479
165.630
54.074
183.781
1.149.797

161.690
178.705
148.479
165.630
0
183.781
838.285

Resterende
looptijd in
jaren eind
2018

Aflossin s- Aflossing
2019
i ze
€
8.186
26.485

9
23

aflossen
aflossen

3

amortisatie

17.4701
52.1411
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

OPBRENGSTEN
10. Opbrengsten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018
€

2018
€

2017
€

17.398.526

17.285.149

Omzet AMV (Nidos)

17.297.668
3.182.418
1.112.533

3.823.732
1.959.986

2.743.187
2.738.847

Overige subsidies
Totaal

62.427
21.655.046

0

633.696
23.400.879

De specificatie is als volgt:
Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg Brabant Noordoost
Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg overige regio's

23.182.244

Toelichting:
Oosterpoort is hofleverancier van jeugdzorg in regio Brabant Noordoost en levert tevens jeugdzorg
in overige gemeenten. Het aantal pleegzorgdagen was in 2018 4% onder begroting.
Oosterpoort is in 2016 gestart met opvang van vluchtkinderen. In 2018 is deze omzet afgebouwd.
De overige subsidies in 2017 bevatte een correctie over eerdere boekjaren van € 307.196.

De afrekening met BNO over 2018 heeft plaatsgevonden en daarmee is bovengenoemde omzet BNO definitief.

11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018
€

2018
€

2017
€

Overige dienstverlening:
Zorgdienstverlening
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor trainingen):
Huuropbrengsten

416.933
71.740
159.409

97.528
62.051

466.444
99.440
35.112

Totaal

648.082

159.579

600.996

De specificatie is als volgt:

0

Toelichting:
Onder 'zorgdienstverlening' vallen de opbrengsten uit detacheringen van medewerkers aan andere jeugdzorginstellingen.
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen

Sociale lasten
Pensioenpremies
Inhuur extern personeel

Reis- en verblijfkosten
Andere personeelskosten
Totaal personeelskosten
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Uitvoering zorg
Behandelcoördinator
Directie/management/staf
(Facilitaire) ondersteuning
Totaal

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018
€

2018
€

2017
€

9.478.640
2.038.415
1.169.835

12.222.154
3.079.228

13.562.203
2.134.184
1.254.352

774.249
272.956

350.246
29.055

2.673.597

2.695.009

106.938
294.967
938.516

16.407.693

18.375.692

18.291.160

165
19
20
32
236

182
12
20
30
244

194
18
21
32
265

0

Toelichting:
In de begroting 2018 is een bedrag van € 2,1 mln opgenomen voor reorganisatiekosten. Stichting Oosterpoort
heeft in 2018 een subsidie ontvangen van de TAJ (Transitie autoriteit jeugdzorg) van € 3,0 mln die betrekking heeft op
de reorganisatie in 2015 (€ 1,2 mln) en op de reorganisatie in 2018 (€ 1,8 mln). Deze subsidie is volledig verantv oord
onder de Lonen en salarissen. Deze subsidie was niet geheel toereikend voor de totale frictie- en reorganisatie¬
kosten van 2018. In 2018 is een nieuwe voorziening gevormd ter grootte van € 1,3 min.

In de begroting over 2018 was geen rekening gehouden met een subsidie.
13. Afschrijvingen op materiele en immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018
€

2018
€

2017
€

409

0

0

200.932
201.341

356.508
356.508

347.871
347.871
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN
14. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties voorzieningen

Specificatie van onderhoud en energiekosten:
Onderhoud
Energiekosten

Specificatie van de algemene kosten:
Overige huisvestingskosten
Computerbenodigdheden
Onderhoud en aanschaf software
Uitbesteding ICT-functie
Kosten van administratieve en registratieve systemen
Communicatiekosten
Kantoorkosten
Zakelijke lasten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018
€

2018
€

2017
€

4.613.684
1.603.012

4.238.042
1.394.491

4.003.216
1.481.000

30.984
327.198
351.235
318.032

12.000
222.679
150.003

34.009
331.989
345.766

0

7.244.145

6.017.215

-52.864
6.143.116

206.411
120.788
327.198

95.976
126.703
222.679

139.353
192.636
331.989

293.576

470.603

391.987

4.217

80.500

4.282

229.134
234.947
263.291

139.810
178.446
225.389

199.029
135.255
240.634

53.249
524.599

58.000
241.743

59.378
450.435

1.603.012

1.394.491

1.481.000

Toelichting:
De kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn in 2018 gestegen door een stijging van et aantal
jeugdigen dat is geplaatst bij gezinshuizen (€ 505k), hogere kosten voor uitbesteding onderaaneming (€ 170k).
Daartegenover staan lagere kosten voor persoonlijke verzorging als gevolg van afbouw AMV (€ 154k).
De dotatie voorziening betreft een afboeking van ten onrechte geboekte vorderingen op debiteuren in eerdere
boekjaren.
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN
15. Financiële baten en lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

De specificatie is als volgt:

2018
€

2018
€

2017
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

107
107

0
0

265
265

Rentelasten huisvesting
Bank en rente kosten
Subtotaal financiële lasten

-6.857

-5.704

-8.050

-4.499

-8.717

-11.356

-42.500
-48.204

-16.767

Totaal financiële baten en lasten

-11.249

-48.204

-16.502

Toelichting:
De rentebaten zijn verkregen op spaarrekeningen.
8.1.6 Toelichting op resultatenrekening
16. Wet normering topinkomens
Voor deze paragraaf verwijzen wij u naar de r

de toelichting Wet Normering Topinkomens

17. Honoraria accountant

2017

2018
De honoraria van de accountant zijn als volgt
Controle jaarrekening vorig boekjaar
Controle jaarrekening huidig boekjaar
Overige controlewerkzaamheden
Totaal honoraria accountant

€
80.602
80.000
160.602

€
41.149
75.000
10.000
126.149
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting
Oosterpoort. Het voor Stichting Oosterpoort toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 166.000 (het
bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse IV, totaalscore 10 punten).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
la. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens

2018

bedragen x C 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

|

G.C. Sche MSc

bestuurder

01/01 - 31/12

1
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op ter ijn

140.763
12.305

Subtotaal

153.068

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

172.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toeqestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde

betaling

N.v.t.

153.068

N.v.t.
N.v.t.

Gege ens 2017
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

bestuurder

01/01 - 31/12

1
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

140.492
11.794

Subtotaal

152.286

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

166.000

Totale bezoldiging

152.286
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening
Toezichthoudende topfunctionarissen

Ic. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x€ 1
Functiegegeuens

Aanvang en einde functie er ulling in 2018

C.J.M. Ermers

P.A. de Bruijn

Voorzitter

Lid

H.F.L. Go erde

Lid

01/01 -31/12

01/01 -31/12

01/01 -31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

6.000

5.000

5.000

24.900

16.600

16.600

N.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Totale be oldiging

6.000

5.000

5.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

6.000

5.000

5.000

0

0

0

6.000

5.000

5.000

Gege ens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2017

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

E.W. Leenes

H.tW.M. van Veizen-

Mol

Lid

Lid

01/01 -31/12

01/01 -31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

5.000

5.000

16.600

16.600

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

5.000

5.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

01/01-31/12

01/01-31/12

5.000

5.000

Gege ens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2017

0

0

5.000

5.000
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1.2.1 aststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van toezic t van de Stichting Oosterpoort heeft de jaarrekening 2018 op 24 mei 2019 goedgekeurd.
1.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
Er is geen statutaire regeling inzake resultaatbestemming opgenomen.
Resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
1.2.3 Resultaatbestemming

De belangrijkste gebeurtenissen na balansdatum zijn de subsidie aanvraag bij en toekenning door
Transitie Autoriteit Jeugd en het beleidsvoornemen van de regio Brabant Noordoost,
zie continuïteitsverondersteiling bij 5.1.4.1 algemene toelichting.
1.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 24 mei 2019

Raad van Bestuur Raad van Toezicht
De heer G.C. Schep

Dhr. H.F.L. Goverde

bestuurder voorzitter
w.g.

w.g.

R
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Oosterpoort

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Oosterpoort te Oss gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Oosterpoort per 31 december
2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de Wet
normering topinkomens (WNT).
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 WNT vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oosterpoort 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.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Flight Forum 760 - Postbus 8692 - 5605 KR Eindhoven
Tel: 088 277 i6 62 - jankhi .han@mazars.nl
MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)
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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.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
de overige gegevens; en
de bijlagen, bestaande uit de staat van bezetting BNO en het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven.

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 in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de WNT. 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 de organisatie
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 de stichting

te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
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De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

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 fraude of fouten 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. 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 controleinformatie 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 de stichting;
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 de organisatie haar bedrijfsactiviteiten 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.
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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 organisatie 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.
Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Eindhoven, 24 mei 2019
MAZARS N.V.

w.g.

drs. D.J. Han RA
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