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1. Jaarrekening 2019 

 

1.1 Balans per 31 december 2019  

(Na resultaatbestemming)

(bedragen x 1.000)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

 €  €  €  €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 15.237 14.707

Totaal vaste activa 15.237 14.707

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 2.057 1.527

Debiteuren en overige vorderingen 3 979 920

Liquide middelen 4 3.171 4.166

Totaal vlottende activa 6.207 6.613

Totaal activa 21.444 21.320

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

 €  €  €  €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Kapitaal 29 29

Bestemmingsreserves 572 572

Bestemmingsfondsen 11.031 10.968

Totaal eigen vermogen 11.632 11.569

Voorzieningen 6 704 602

Langlopende schulden 7 2.625 2.895

(nog voor meer dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 8 6.483 6.254

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 6.483 6.254

Totaal passiva 21.444 21.320
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1.2 Resultatenrekening over 2019 

(bedragen x 1.000)

Ref. 2019 2018

 €  €  €  €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning 11 45.299 41.710

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 12 642 452

Overige bedrijfsopbrengsten 13 288 269

Som der bedrijfsopbrengsten 46.229 42.431

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 32.091 28.291

Afschrijvingen op immateriële en materiële 

vaste activa 15 1.596 1.529

Overige bedrijfskosten 16 12.336 11.882

Som der bedrijfslasten 46.023 41.702

BEDRIJFSRESULTAAT 206 729

Financiële baten en lasten 17 -143 -156

RESULTAAT BOEKJAAR 63 573

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

 €  €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten 63 573

RESULTAAT BOEKJAAR 63 573
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1.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

 

(bedragen x 1.000)

Ref. 2019 2018

 €  €  €  €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 206 730

Aanpassingen voor: 

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 15 1.596 1.529

- mutaties voorzieningen 6 102 -331

1.698 1.198

Veranderingen in werkkapitaal: 

- vorderingen 3 -59 -377

- vorderingen/schulden uit hoofde van 2 -530 42

  financieringstekort respectievelijk -overschot

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 8 -159 159

- te betalen belastingen 321 2

-427 -174

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.477 1.754

Ontvangen interest 17 1 1

Betaalde interest 17 -144 -157

-143 -156

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.334 1.598

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen materiële vaste activa 1 -2.063 -2.902

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 4 47

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.059 -2.855

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aflossing langlopende schulden 7 -270 -270

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -270 -270

Mutatie geldmiddelen -995 -1.527

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 4.166 5.693

Stand geldmiddelen per 31 december 4 3.171 4.166

Mutatie geldmiddelen -995 -1.527

 

Toelichting:  

Investeringen volgens het kasstroomoverzicht zijn € 67.486,- lager dan het verloopoverzicht 

vanwege nog te betalen facturen per 31-12-2019.  
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1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

1.4.1 Algemeen 

 

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 

Estinea is statutair (en feitelijk) gevestigd te Aalten, op het adres Herenstraat 21, en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 41046238. 

De belangrijkste activiteit is het bieden van ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) 

beperking. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 

december 2019. 

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

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

waaronder de RJ 655 ‘zorginstellingen’, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

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

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

 

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar. 

 

Vergelijkende cijfers 

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te 

maken. 

 

Gebruik van schattingen 

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

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

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 

de herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar mening van het management het meest kritisch 

voor het weergeven van de financiële positie en vereisen een aantal schattingen en 

veronderstellingen. Het betreffen hier vooral de voorzieningen groot onderhoud, 

jubileumverplichtingen, transitievergoedingen en langdurig zieken. 
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Verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling 

en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de instelling. Dit betreffen onder meer de 

relaties tussen de instelling en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de 

functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, 

diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. 

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 

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

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

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 

 

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

economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde 

heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen 

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

activa.  

 

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 

bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 

wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 

Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden 

verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 

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

niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief 

of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van 

resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische 

realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijkheid 

in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te 

verwachten is dat zij zich voordoen. 

 

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

leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's 

met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van 

de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening 

houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de 

transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa 

waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele valuta is van de stichting. 
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Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.  

 

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

levensduur van het vast actief. 

 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de kostprijs volgens de lineaire 

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

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

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.  

 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

* Bedrijfsgebouwen: 2% - 5% 

* Machines en installaties: 5% 

* Geactiveerde trekkingsrechten: 5% 

* Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10% - 33% 

 

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

bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

 

Groot onderhoud: 

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud van activa in eigendom wordt een voorziening 

gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van 

de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening. 

 

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 

wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde 

van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 

wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de 

bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het 

actief naar verwachting zal genereren. 

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

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

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

nodig zijn om de verkoop te realiseren.  
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Er zijn op dit moment geen indicatoren aanwezig voor een bijzondere waardevermindering voor het 

vastgoed. Wij hebben daarom geen vergelijking uitgevoerd tussen de boekwaarde van een actief 

en de realiseerbare waarde. 

 

Vervreemding van vaste activa 

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 

opbrengstwaarde. 

 

Lease en huurcontracten 

Estinea kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 

voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel 

door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 

leaseovereenkomsten zijn te classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de 

economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie 

van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst. 

Estinea heeft alleen operationele lease. 

 

Operationele lease 

Als Estinea optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 

Dit geldt ook voor de objecten die Estinea huurt. Vergoedingen die worden ontvangen als 

stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de 

leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele lease 

worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening 

gebracht, tenzij een andere toerekeningssystematiek meer representatief is voor het patroon van 

de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

 

Financiële instrumenten 

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

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Estinea heeft 

geen afgeleide instrumenten (derivaten). 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien 

instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de 

eerste waardering. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op 

de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

 

Saldering van financiële instrumenten 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de instelling beschikt over 

een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd 

af te wikkelen en de instelling het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of 

simultaan af te wikkelen. Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor 

verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee 

samenhangende verplichting niet gesaldeerd. 
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Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 

 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste 

opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 

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

onder kortlopende schulden. 

De onder de langlopende schulden opgenomen leningen hebben op 31 december een reële waarde 

ten opzichte van een boekwaarde van € 2.895.007,-. 

 

Vorderingen 

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

vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald 

volgens de statische methode. 

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

financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het 

wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening 

gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget 

(artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). 

 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in 

de resultatenrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere 

verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een 

bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te 

zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste 

opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de 

verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan 

worden gemaakt. Handels- en huurdebiteuren die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan 

bijzondere waardevermindering worden collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan 

bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare 

risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de instelling 

historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van 

betalingsverplichtingen en de stijging van het aantal betalingsachterstanden van meer dan 90 

dagen in de portefeuille. De uitkomsten worden bijgesteld als instelling het management van de 

instelling van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het 

waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische 

trends suggereren.  
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De boekwaarde van vorderingen wordt verminderd met de voorziening voor dubieuze debiteuren. 

Vorderingen die niet incasseerbaar zijn worden afgeboekt van de voorziening. Andere toevoegingen 

en onttrekkingen aan de voorziening worden in de resultatenrekening verantwoord.  

 

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere 

waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een 

gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt 

het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de 

resultatenrekening. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 

korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 

aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde. 

 

Voorzieningen (algemeen) 

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

balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

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. 

 

- Voorziening groot onderhoud 

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

van panden en installaties, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is 

gebaseerd op nominale waarde.  

 

- Voorziening jubileumverplichtingen 

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.  

 

- Voorziening transitievergoedingen 

De voorziening transitievergoedingen betreft een voorziening voor toekomstig uit te betalen 

transitievergoedingen. Het betreffen medewerkers die op balansdatum langdurig ziek of 

arbeidsongeschikt zijn en waarvan de verwachting is dat deze medewerkers, binnen de stichting, 

niet meer aan het arbeidsproces gaan deelnemen. De opbouw per medewerker is gebaseerd op het 
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calculatiemodel transitievergoeding van het Ministerie van SZW. De voorziening is gebaseerd op 

nominale waarde. 

 

- Voorziening langdurig zieken 

De voorziening langdurig zieken betreft een voorziening voor op balansdatum bestaande 

verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op 

balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden 

te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Waardering van de voorziening vindt plaats 

tegen de beste schatting. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. 

 

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 gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De 

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.        

 

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Financiële 

instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële 

verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met 

betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de resultatenrekening verantwoord als 

kosten of opbrengsten.  

 

Bestemmingsreserves  

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.  

 

Bestemmingsfondsen  

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is 

aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.  

 

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen  

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de 

resultatenrekening verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende 

reserve of fonds gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke 

door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie 

binnen het eigen vermogen verwerkt. 
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1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen  

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

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

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

van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

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

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 

toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

 

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

boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een 

geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast. 

 

Opbrengsten 

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

wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van 

de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is 

verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die 

(mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze 

kunnen worden bepaald. 

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

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

dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. 

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

baten zijn verantwoord. 

 

Personele kosten 

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

resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 

belastingautoriteit. 

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

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als 

verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 

overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn 

van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 

instelling.  

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

verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding 
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ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die 

vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen 

kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 

aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan 

en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht. 

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

doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten 

verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum 

bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief 

ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 

wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van 

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

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

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

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

 

Pensioenen 

Estinea heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen 

heeft opgebouwd bij Estinea. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Estinea betaalt 

hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 

werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 

dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 

financiële verplichtingen) dit toelaat.  

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe 

berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 

twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk 

schommelen. De gemiddelde dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad) over 2019 bedroeg 96,5%. 

Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het 

herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 

aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen 

door te voeren. Estinea 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. 

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

jaarrekening verantwoord. 

 

Financiële baten en lasten 

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

betaalde (te betalen) interest.  
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Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten 

zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Estinea zal voldoen aan 

de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Estinea 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 Estinea voor de 

kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende 

de gebruiksduur van het actief. 

 

Uitgangspunten Sociaal Domein 

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als 

gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de 

zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’). 

Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van 

omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid 

heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot 

inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van de instelling, die naar beste weten 

zijn geschat door de raad van bestuur van de stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot 

nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan liggen een aantal zaken ten grondslag, 

waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden 

gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke 

zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.). 

Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg 

aan alle gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het 

landelijke ISD-protocol. De gemeenten waar de instelling contracten heeft hebben allen ingestemd  

met het landelijk ISD-protocol. 

 

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van 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.  

 

1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 

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

blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de 

jaarrekening. 

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

worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de 

oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële 

gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 



   

Stichting Estinea | Jaarrekening 2019  16 

1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT 

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan  

de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke (sectorale) regels.  
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1.5 Toelichting  

 

1.5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2019 

(bedragen x 1.000) 

 

ACTIVA 

 

1. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

 €  €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.921 9.712 

Machines en installaties 1.029 800 

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en

administratieve uitrusting 4.287 4.046 

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 149 

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

Totaal materiële vaste activa 15.237 14.707 

  

 

De materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 

betreffen investeringen in projecten in uitvoering. Op het Slaadreefterrein is in 2018 de nieuwbouw 

van Slaadreef 43 uitgevoerd. De verbouw van het gebouw Slaadreef 41 is in 2019 afgerond, zodat 

er per balansdatum geen vooruitbetalingen op materiële vaste activa zijn. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. De vaste activa dienen 

voor een bedrag van € 2.895.000,- (2018: € 3.165.000,-) als onderpand voor schulden aan 

kredietinstellingen.  

  

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt 2019 2018

weer te geven:  €  €

Boekwaarde per 1 januari 14.707 13.204 

Bij: investeringen 2.130 3.080 

Af: afschrijvingen 1.596 1.529 

Af: desinvesteringen 4 48 

Boekwaarde per 31 december 15.237 14.707 

 

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

verwezen naar de volgende pagina’s.
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M ateriële Vaste A ct iva

Gro nd T erreinen Gebo uwen Verbo uw- Installat ies Onder- Subto taal Inventaris Vervo er A uto ma- Subto taal T o taal

ingen handen middelen t isering

pro jecten

Afschrijvingspercentages 0,0% 5,0% 2,0% 10,0% 5,0% 0,0% 10,0% 20,0% 33,3%

Stand 1 januari

Aanschafwaarde 1.700.306 51.400 9.852.783 327.194 1.137.241 149.235 13.218.159 10.260.366 294.044 1.797.341 12.351.751 25.569.910

Af: Cumulatieve afschrijvingen 0 14.629 2.180.753 24.489 337.321 0 2.557.192 6.813.469 141.402 1.350.776 8.305.647 10.862.839

Boekwaarde 1.700.306 36.771 7.672.030 302.705 799.920 149.235 10.660.967 3.446.897 152.642 446.565 4.046.104 14.707.071

M utat ies bo ekjaar

Bij: Investeringen 0 0 718.267 0 289.621 -149.235 858.653 783.270 86.349 402.361 1.271.980 2.130.633

Af: Afschrijvingen 0 1.989 475.453 32.057 60.482 0 569.981 655.928 41.749 328.351 1.026.028 1.596.009

Af: Terugname geheel afgeschreven activa

Aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Af: Afschrijvingen 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3

Af: Desinvesteringen

Aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 12.894 0 12.894 12.894

Af: Afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 8.691 0 8.691 8.691

Per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 4.203 0 4.203 4.203

M utaties in de boekwaarde 0 -1.989 242.814 -32.057 229.136 -149.235 288.669 127.342 40.397 74.010 241.749 530.418

Stand 31 december

Aanschafwaarde 1.700.306            51.400                  10.571.050            327.194                1.426.862            -                        14.076.812           11.043.636          367.499               2.199.702            13.610.837           27.687.649         

Af: Cumulatieve afschrijvingen 0 16.618                   2.656.206           56.546                  397.800               -                        3.127.170              7.469.397            174.460                1.679.127              9.322.984           12.450.154           

Boekwaarde 1.700.306 34.782 7.914.844 270.648 1.029.062 -                        10.949.642 3.574.239 193.039 520.575 4.287.853 15.237.495
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2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van 

financieringsoverschot WLZ 

2018 2018 2019 2019 totaal

Arnhem Twente Arnhem Twente

 €  €  €  €  €

Saldo per 1 januari 1.274 253 0 0 1.527

Berekening aanvaardbare kosten 34.488 6.643 41.131

Correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0

Betalingen/ontvangsten 1.274 253 32.881 6.193 40.601

Subtotaal mutatie boekjaar -1.274 -253 1.607 450 530

Saldo per 31 december 0 0 1.607 450 2.057

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a a

 

a = interne berekening 

b = overeenstemming met zorgkantoor 

c = definitieve vaststelling NZa 

 

31-dec-19 31-dec-18

 €  €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.057 1.527

2.057 1.527 

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2019 2018

 €  €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 

(exclusief subsidies) 41.131 37.205 

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 39.074 35.678 

Totaal financieringsverschil 2.057 1.527 

3. Debiteuren en overige vorderingen 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

 €  €

Vorderingen op debiteuren 389 579

Vooruitbetaalde bedragen 113 59

Nog te ontvangen bedragen 465 271

Overige overlopende activa 12 11

Totaal debiteuren en overige vorderingen 979 920

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 9.895,-  

(2018: € 10.000,-). Alle vorderingen betreffen vorderingen met een looptijd korter dan een jaar. 
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4. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

 €  €

Bankrekeningen 3.158 4.148 

Kassen 13 18 

Totaal liquide middelen 3.171 4.166 

 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en direct opeisbaar. 

 

PASSIVA 

 

5. Eigen vermogen 

 

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-2019

 €  €  €  €

                                                            

Kapitaal 29 0 0 29

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve onroerend goed 572 0 0 572

Bestemmingsfondsen

Reserve aanvaardbare kosten 10.968 63 0 11.031

Totaal eigen vermogen 11.569 63 0 11.632

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-2018

 €  €  €  €

                                                            

Kapitaal 29 0 0 29

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve onroerend goed 572 0 0 572

Bestemmingsfondsen

Reserve aanvaardbare kosten 10.395 573 0 10.968

Totaal eigen vermogen 10.996 573 0 11.569

 

 

Bestemmingsreserve onroerend goed  

Deze reserve wordt gevormd van de verkoop resultaten van de MVA. Daarnaast komen positieve 

en negatieve herwaarderingen in de MVA ten laste / gunste van deze reserve. Door deze reserve is 

inzichtelijk welk gedeelte van het eigen vermogen is ontstaan door verkoopresultaten en 

herwaardering MVA. Estinea houdt deze reserve aan om vastgoedrisico’s op te vangen. 
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Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten 

Het doel van het bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten is om exploitatieresultaten op te 

vangen. In het verslagjaar is € 62.701,- aan het bestemmingsfonds toegevoegd.  

 

6. Voorzieningen 

 

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-19 31-dec-19

 €  €  €  €  €

Voorziening groot onderhoud 102 22 1 0 123

Voorziening jubileumverplichtingen 425 38 51 0 412

Voorziening transitievergoedingen 31 66 19 9 69

Voorziening langdurig zieken 44 100 44 0 100

Totaal voorzieningen 602 226 115 9 704

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

31-dec-19

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 296

Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jr.) 408

Hiervan langlopend (> 5 jr.) 295

 

 

Voorziening groot onderhoud 

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor het groot onderhoud van de panden in eigendom 

waarvoor een MJOP is opgesteld. In de voorziening zijn de verwachte kosten opgenomen voor 

periodiek schilderwerk aan de buitengevels en het onderhoud aan de daken. 
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7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

 €  €

                              

Schulden aan banken 2.625 2.895 

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 2.625 2.895 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

 €  €

Stand per 1 januari 3.165 3.435

Bij: nieuwe leningen 0

Af: aflossingen 270 270

Stand per 31 december 2.895 3.165

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 270 270

Stand langlopende schulden per 31 december 2.625 2.895

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend

moeten worden beschouwd: 31-dec-19

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) 270

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) 2.625

Hiervan langlopend (> 5 jr.) 1.545

 

 

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

langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de 

kortlopende schulden. Estinea voldoet aan de leningsvoorwaarden van negative pledge en pari 

passu. 

 

De reeds bestaande leningen van de Rabobank dienen ter financiering van de investering in: 

- Grond van het Slaadreefterrein ter hoogte van € 1.100.000,-. Deze lening wordt in 10 

jaren afgelost, voor het eerst per 1 juli 2017. 

- Opstallen van het Slaadreefterrein ter hoogte van € 2.400.000,-. Deze lening wordt in 20 

jaren afgelost, voor het eerst per 1 juni 2012. De gestelde zekerheid voor de hypotheek 

bedraagt € 7.000.000,- op de grond en opstallen van ’t Slaa 5-7, Slaadreef 13 t/m 19, 

Slaadreef 33 t/m 43 en Herenstraat 21 allen te Aalten. 

- De realisatie van het locatiegebouw Slaadreef 13-15 ter hoogte van € 750.000,- Deze 

lening wordt in 20 jaren afgelost, voor het eerst per 1 juli 2015. 

 

De reële waarde van de leningenportefeuille is per 31 december 2019 berekend op € 3.200.000,-. 
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Solvabiliteitsratio 

Streven is dat het eigen vermogen van Estinea in verhouding tot de totale jaarlijkse 

bedrijfsopbrengsten 20% bedraagt. Op balansdatum bedraagt de verhouding tussen het eigen 

vermogen en de jaarlijkse bedrijfsopbrengsten 25,1% (2018: 27,3%). De minimum 

solvabiliteitsratio van 20% vloeit ook voort uit leningsovereenkomst Rabobank met hoofdsom 

€ 750.000,- t.b.v. bouw Slaadreef 13-15. 

De bank behoudt zich het recht voor in haar berekening van de solvabiliteitsratio rekening te 

houden met niet in de balans opgenomen verplichtingen en eventuele toegepaste off-balance 

constructies. 
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Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever Datum Hoofdsom Totale 

loop- 

tijd

Soort lening  Werke-

lijke 

rente 

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos- 

sings- 

wijze

Aflossing 

2020

€  % € € € € €

Rabobank (1) 2012 1.100.000  15 geldlening 5,00         934.994         0                110.004   824.990        274.970       7                 lineair 110.004   

Rabobank (2) 2012 2.400.000  20 geldlening 5,00         1.610.000      0                120.000   1.490.000      890.000       12               lineair 120.000   

Rabobank (3) 2014 750.000     20 geldlening 3,30         620.013         0                39.996     580.017        380.037       15               lineair 39.996     

Totaal 4.250.000 3.165.007    0                270.000  2.895.007    1.545.007   270.000  

Rabobank (1) Deze lening is verstrekt voor de aankoop van het terrein van Slaadreef. Op deze lening is voor het eerst in juli 2017 afgelost.

Rabobank (2) Deze lening is verstrekt voor de aankoop van de panden op Slaadreef en 't Slaa 5-7.

Rabobank (3) Deze lening is verstrekt voor de bouw van het pand Slaadreef 13-15.
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8. Overige kortlopende schulden  

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

 €  €

Crediteuren 942 1.188

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 270 270

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.553 1.231

Schulden terzake pensioenen 92 133

Nog te betalen salarissen 253 222

Vakantiegeld 982 925

Vakantiedagen en beëindigingsvergoeding 253 171

PBL uren 1.970 1.918

Nog te betalen kosten 168 196

Totaal overige kortlopende schulden 6.483 6.254

 

 

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2019  

€ 250.000,- (2018: € 250.000,-) tegen de EURIBOR plus 2,25%. De kredietfaciliteit heeft een 

looptijd voor onbepaalde tijd. 

De overige schulden hebben overwegend een looptijd van korter dan 1 jaar. De schuld inzake 

vakantiedagen en PBL uren kan meer dan 1 jaar bedragen op grond van wettelijke bepalingen en 

de Cao Gehandicaptenzorg. 

 

9. Financiële instrumenten 

Algemeen 

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen 

financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de 

omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door 

een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 

voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.  

De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een 

indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet 

van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.  

 

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor 65% geconcentreerd bij gemeenten in de 

Achterhoek en Twente. De resterende 35% zijn collega zorgorganisaties en overige debiteuren. Het 

hoogste uitstaande bedrag bij een debiteur bedraagt € 74.839,-.  

 

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en 

uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele 

looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft 
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derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen. 

 

Liquiditeitsrisico 

De instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het 

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

aan de verplichtingen te kunnen voldoen.  

 

Reële waarde 

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

vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

 

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

Met Veenman is een contract van 6 jaar afgesloten voor kopieerapparatuur.  

Kortlopend deel (< 1jr.) € 54.937,- 

Langlopend deel (>1jr. < 5jr.) € 164.987,- 

Langlopend deel (> 5 jr.) € 0,- 

 

Met woningbouwcorporaties zijn huurovereenkomsten gesloten voor de huur van 

appartementencomplexen en werk- en activiteitencentra. De contractuele looptijden zijn variabel.  

Kortlopend deel (< 1jr.) € 4.067.815,- 

Langlopend deel (>1jr. < 5jr.) € 12.360.368,- 

Langlopend deel (> 5 jr.) € 4.352.940,- 

 

Met wooncorporatie Wonion is op 25 januari 2019 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om 

een woon-zorgcomplex te gaan ontwikkelen voor 16 appartementen in Gendringen. De oplevering 

staat gepland voor het voorjaar van 2021. De huurverplichting die ontstaat bij oplevering is in 

bovenstaand overzicht meegenomen. 

 

Met Switch IT solutions BV is op 28 oktober 2019 een contract afgesloten voor het beheer van de 

infrastructuur. Het contract gaat in op 1 december 2019 en heeft een looptijd van 36 maanden. 

Kortlopend deel (<1jr.) € 92.272,- 

Langlopend deel (>1jr. < 5jr.) € 176.855,- 

Langlopend deel (> 5jr.) € 0,- 
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1.5.2 Toelichting op de resultatenrekening over 2019 

BATEN 

 

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 €  €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 41.131 37.205

Opbrengsten Jeugdwet 124 142

Opbrengsten Wmo 2.465 2.301

Opbrengsten overige zorgprestaties 1.579 2.062

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 45.299 41.710

 

De specificatie opbrengsten Jeugdwet per gemeente is als volgt: 2019 2018

 €  €

Gemeente Aalten 10 10

Gemeente Berkelland 23 3

Gemeente Borne 2 0

Gemeente Enschede 59 89

Gemeente Haaksbergen 7 15

Gemeente Montferland 22 23

Gemeente Winterswijk 1 2

Totaal opbrengsten Jeugdwet 124 142

 

De specificatie opbrengsten Wmo per gemeente is als volgt: 2019 2018

 €  €

Gemeente Aalten 543                 547                 

Gemeente Berkelland 246                 232                 

Gemeente Bronckhorst 9                     9                     

Gemeente Doetinchem 923                 837                 

Gemeente Enschede 168                 180                 

Gemeente Haaksbergen 21                   24                   

Gemeente Hengelo 44                   21                   

Gemeente Losser 1                     7                     

Gemeente Montferland 84                   73                   

Gemeente Oost Gelre 83                   69                   

Gemeente Oude IJsselstreek 152                 160                 

Gemeente Winterswijk 179                 142                 

2.453              2.301               

Wmo correcties vorig boekjaar

Gemeente Aalten 2                     0                     

Gemeente Doetinchem 6                     0                     

Gemeente Enschede 1                     0                     

Gemeente Oost Gelre 1                     0                     

Gemeente Oude IJsselstreek 1                     0                     

Gemeente Winterswijk 1                     0                     

12                   0                     

Totaal opbrengsten Wmo 2.465              2.301               
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De specificatie overige zorgprestaties is als volgt: 2019 2018

 €  €

Opbrengsten PGB 1.507 1.619

Opbrengsten overige dienstverlening 72 444

Totaal opbrengsten overige zorgprestaties 1.579 2.063

 

 

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 €  €

Rijkssubsidies van het Ministerie van VWS 121 78

Subsidies provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 471 362

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 50 12

Totaal subsidies 642 452

 

De specificatie van de subsidies provincies en gemeenten is als volgt: 2019 2018

 €  €

Subsidie algemene voorzieningen gemeente Enschede 172 160

Subsidie GGZ-C gemeente Enschede 271 174

Overige subsidies gemeente Aalten 10 0

Overige subsidies gemeente Montferland 13 23

Overige subsidies gemeente Oude IJsselstreek 5 5

Totaal subsidies provincies en gemeenten 471 362

 

 

13. Overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 €  €

Opbrengsten vanwege doorberekende salariskosten 25 45

Opbrengsten vanwege doorberekende huren 32 27

Overige opbrengsten 231 197

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 288 269
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LASTEN 

 

14. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 €  €

Lonen en salarissen 23.164 20.691 

Sociale lasten 4.209 3.600 

Pensioenpremies 1.849 1.715 

Andere personeelskosten 1.311 1.175 

Subtotaal 30.533 27.181 

Personeel niet in loondienst 1.558 1.110 

Totaal personeelskosten 32.091 28.291 

De lonen en salarissen zijn verminderd met € 436.787,- ten behoeve van andere personeelskosten 

(arbo- en opleidingskosten) en € 61.200,- ten behoeve van algemene kosten (innovatiekosten). 

In 2018 bedroegen deze bedragen respectievelijk € 351.332,- en € 61.200,-. 

 

Specificatie inzet in FTE's per functie: 2019 2018

Organisatorisch en administratief personeel 46,74 42,79

Huishoudelijk personeel 30,30 27,68

Verzorgend en begeleidend en behandelend personeel 490,81 466,96

Leerlingen 22,69 10,10

Inzet op basis van full-time eenheden 590,54 547,53

 

15. Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 €  €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 1.596 1.529

Totaal afschrijvingen 1.596 1.529

 

16. Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 €  €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.205 2.052

Algemene kosten 3.338 3.101

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.470 1.971

Onderhoud en energiekosten 1.254 1.128

Huur en leasing 4.045 3.722

Dotaties en vrijval voorzieningen 23 -92

Totaal overige bedrijfskosten 12.335 11.882
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17. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 €  €

Rentebaten 1 1

Rentelasten 144 157

Totaal financiële baten en lasten 143 156

 

 

18. Wet normering topinkomens (WNT)  

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

toepassing op Estinea. Het voor Estinea toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 179.000,- 

(zorg- en jeugdhulp klasse IV, totaalscore 10 punten).   
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op 

grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 

 

B. van Riessen 

Functiegegevens Voorzitter RvB 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 152.158 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.573 

Bezoldiging 2019 163.731 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 179.000 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t. 

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 

Dienstbetrekking ja 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 150.087 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.383 

Bezoldiging 2018 161.470 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 151.000 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand  

1 t/m 12. Niet van toepassing. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen. 

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 

                       

I.M.W. 

Nieuwenhuis-

Krabbenborg RA 

RC 

Prof. Dr. 

C.P.M. 

Wilderom 

Drs. W.R.C. 

Berenschot 
J.A.N. Mos 

J. van der 

Nagel 
C. de Vries C. Welling 

Functiegegevens  Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT  Lid RvT  Lid RvT  

Aanvang en einde functievervulling in 

2019 

 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 30/6 

Bezoldiging         

Bezoldiging  14.819 10.141 9.920 10.066 10.178 10.048 5.032 

Individueel toepasselijke 

bezoldingsmaximum 

 26.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 8.876 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 

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

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan 

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

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

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

Gegevens 2018   Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT    

Aanvang en einde functievervulling in 

2018 

 1/1-31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12    

Bezoldiging         

Bezoldiging   14.599 9.697 9.600 9.756    

Individueel toepasselijke 

bezoldingsmaximum 

 22.650 15.100 15.100 15.100    
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700,- of minder.  

Niet van toepassing.  

 

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij 

één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te 

verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor 

andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit 

hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen). 

Niet van toepassing. 

 

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een 

dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een 

dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn 

bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het 

betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende 

gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris wordt aangemerkt. 

Niet van toepassing. 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar 

als functionaris worden aangemerkt.  

Niet van toepassing. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  

19.  Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt: 2019 2018

 €  €

Controle van de jaarrekening 84 72

Overige controlewerkzaamheden 23 24

Overige controlewerkzaamheden voorgaand boekjaar 8 -8

Niet-controlediensten 31 29

Totaal honoraria accountant 146 117
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De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 hebben 

betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019, ongeacht of de 

werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2019 zijn verricht. 

 

20. Transacties met verbonden partijen 

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord 

worden, is opgenomen onder punt 18. 

 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De raad van bestuur van Stichting Estinea heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in 

de vergadering van 15 april 2020. 

 

De raad van toezicht van de Stichting Estinea heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de 

vergadering van 15 april 2020. 

 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening 

nodig achten. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

 

 

 

w.g. Mevrouw B. van Riessen MBA 

Voorzitter raad van bestuur 

 

 

w.g. Mevrouw I.M.W. Nieuwenhuis-Krabbenborg RA RC  

Voorzitter raad van toezicht 

 

 

w.g. Mevrouw prof. dr. C.P.M. Wilderom 

Lid raad van toezicht 

 

 

w.g. Mevrouw C. de Vries 

Lid raad van toezicht 

 

 

w.g. De heer drs. W.R.C. Berenschot 

Lid raad van toezicht 

 

 

w.g. De heer J.A.N. Mos 

Lid raad van toezicht 

 

 

w.g. Mevrouw J. van der Nagel 

Lid raad van toezicht 

 

 

Aldus ondertekend te Aalten 15 april 2020.  
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2 Overige gegevens 

 

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 

In de statuten is in artikel 2 lid 4 vastgelegd: de stichting beoogt niet het maken van winst. Er is 

derhalve geen bepaling opgenomen over de resultaatbestemming. 

2.2 Nevenvestigingen 

Stichting Estinea heeft geen nevenvestigingen. 

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

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



 

Stichting Estinea | jaarrekening 2019  37 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 


