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5.

IV 172.000 25.800

V 189.000* 28.350 18.900

II 125.000 18.750

III 151.000 22.650

I 103.000 15.450

Zorg en jeugdhulp
Klasse Voorzitter Raad van

Toezicht (15%)

Bezoldigingsmaxima 2018 (in €)

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
13

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2018

Totale bezoldiging 33.011

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
11

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 69450

Subtotaal 33.011

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 33.011

1. Bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2018, Stichting De Enghoeve

De WNT is van toepassing op Stichting de Enghoeve. Het voor Stichting de Enghoeve toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 €125.000,
Klass II.

C.C.J. van den TolBedragen x € 1

55,56%
Dienstbetrekking? ja

Directie/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01-2018 - 31-12-2018
Functiegegevens

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Leden Raad van Toezicht (10%)

17.200

15.100

12.500

10.300
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 2 19.530 9.315
Financiële vaste activa 3
Totaal vaste activa 19.530 9.315

Vlottende activa

Voorraden 4
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6
Debiteuren en overige vorderingen 7 61.085 56.162
Effecten 8 0 0
Liquide middelen 9 409.641 445.450
Totaal vlottende activa 470.725 501.612

Totaal activa 490.255 510.927

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10
Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 314.860 332.824
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 113.374 109.394
Totaal eigen vermogen 428.234 442.218

Voorzieningen 11 0 0

Langlopende schulden (nog voor meer 12 0 0
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6
Overige kortlopende schulden 13 62.021 68.709
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 62.021 68.709

Totaal passiva 490.255 510.927
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 592.457 696.055

Subsidies 17 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 18 25 3.410

Som der bedrijfsopbrengsten 592.482 699.465

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 448.274 411.389

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 3.350 1.114

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 22 0 0

Overige bedrijfskosten 23 154.725 162.435

Som der bedrijfslasten 606.349 574.939

BEDRIJFSRESULTAAT -13.867 124.526

Financiële baten en lasten 24 -117 -156

RESULTAAT BOEKJAAR -13.984 124.370

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Organisatie ontwikkeling -11.152 25.000
Bestemmingsreserve Nieuwbouw/verbouwing 20.000 100.000
Bestemmingsreserve voor onderzoek -47.500 0
Bestemmingsreserve loonkosten 6.238 30.576
Bestemmingsreserve kwaliteitssystemen 5.000 -1.262
Bestemmingsreserve ZW 5.671 11.467
Bestemmingsreserve opleidingen personeel 3.779 3.963
Algemene / overige reserves 3.980 -45.374

-13.984 124.370
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen
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De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Zorginstelling Stichting de Enghoeve is statutair (en feitelijk) gevestigd te Uitwijk, op het adres
Eng 7, en is geregistreerd onder KvK-nummer 18083324.

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

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat
zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De belangrijkste activiteiten zijn het aanbieden van behandeling, begeleiding en dagbesteding aan
jeugd en volwassenen.



5.1.4.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actie plaatsvindt op grond van
een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de
contante waarde van de verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief,
wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover
de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde
van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden
vastgesteld.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in
ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders
vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven. In het
geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden
zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen
afzonderlijk afgeschreven.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een
waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan
voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans
opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een
transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot
het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het
verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering
in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich
naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's
met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van
de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening
houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de
transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Aanwending van bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves

Schulden
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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.

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één
jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend
jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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).

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de
onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door
toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de
amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is
tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan
geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Overige reserve,

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

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de
resultatenrekening verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.



5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Financiële baten en lasten

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
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De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te
ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is
hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de op
nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van
deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als
verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er
sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige
betalingen door de instelling.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte
vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling
van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de
verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen
worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten
verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief
ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel
of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de
beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden
aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de

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.

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



5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn

deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0
Machines en installaties 0 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 19.530 9.314
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 19.530 9.314

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

Boekwaarde per 1 januari 9.314 10.429
Bij: investeringen 13.566
Bij: herwaarderingen 0
Af: afschrijvingen 3.350 1.114
Af: bijzondere waardeverminderingen 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0
Af: desinvesteringen 0

Boekwaarde per 31 december 19.530 9.315

Toelichting:

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Vorderingen op debiteuren 52.015 56.162
Overige overlopende activa:
Ziekengelden 2.743 0
Energiebelasting 342 0
Pensioen 3.578 0
Arbodienst 2.407 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 61.085 56.162

ACTIVA

8. Effecten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Rabobank 53.209 48.397
Kassen 0 0
Rabobank spaar 355.342 395.144
ING 1.090 1.909

Totaal liquide middelen 409.641 445.450
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.15-17.
Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € .. aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van EUR x (2017: EUR x) als onderpand voor schulden aan
kredietinstellingen, waarvan EUR x (2017: EUR x) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de



PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2018 2017
€ €

Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 314.860 332.824
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 113.374 109.394
Totaal eigen vermogen 428.234 442.218

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve Organisatie ontwikkeling 25.000 -11.152 13.848
Bestemmingsreserve Nieuwbouw/verbouwing 100.000 20.000 120.000
Bestemmingsreserve voor onderzoek 47.500 -47.500 0
Bestemmingsreserve loonkosten 78.076 6.238 84.314
Bestemmingsreserve kwaliteitssystemen 5.000 5.000 10.000
Bestemmingsreserve ZW 46.917 5.671 52.588
Bestemmingsreserve opleidingen personeel 30.331 3.779 34.110

Herwaarderingsreserve:
0

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

€ € € €
Algemene reserves:

0

Totaal algemene en overige reserves 109.394 3.980 0 113.374
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13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren 821 2.487
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 23.371 24.122
Schulden terzake pensioenen 6.186
Nog te betalen salarissen 4.069
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Schulden uit hoofde van transitieregeling
Overige schulden:
Overige overlopende passiva:
PAWW 105 0
Accountant 1.752 2.628
Advieskosten 0 1.280
Rente en bankkosten 49 30
Onderhoudskosten 165 153
Reiskostenvergoedingen 319 0
Declaraties personeel 0 90
Kosten Verstegen 4.847 4.659
Taxi Bron 630 0
Vrijwilligers vergoeding 0 135
Ziekteverzuimverzekering -350 1.352
Loonkosten oproepmed. dec 11.104 7.664
Cursuskosten 0 80
Inkoop Thebe, Rivas, Telespy 1.225 326

Totaal overige kortlopende schulden 62.021 68.709

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

Toelichting:
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Huurverplichtingen Het jaarlijks bedrag van met de bestuurder aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken
bedraagt voor het komende jaar € 52.500, voor de komende 2 jaar en 8 maanden. De resterende looptijd van het(de)
huurcontract(en) bedraagt 2 jaar en 8 maanden."

Huurverplichtingen. Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt
voor het komende jaar € 8.400 voor het daarop komende jaar € 8.400. Het huurcontract loopt tot 31-12-2019 en wordt hierna
telkens met één jaar verlengd."
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5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde 10.429€ 10.429€
- cumulatieve herwaarderingen -€
- cumulatieve afschrijvingen 1.115€ 1.115€

Boekwaarde per 1 januari 2018 -€ -€ 9.314€ -€ -€ 9.314€

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 13.566€ 13.566€
- herwaarderingen -€
- afschrijvingen 3.350€ 3.350€
- bijzondere waardeverminderingen -€
- terugname bijz. waardeverminderingen -€

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -€
  .cumulatieve herwaarderingen -€
  .cumulatieve afschrijvingen -€

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -€
  cumulatieve herwaarderingen -€
  cumulatieve afschrijvingen -€
  per saldo -€ -€ -€ -€ -€ -€

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -€ -€ 10.216€ -€ -€ 10.216€

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde -€ -€ 23.995€ -€ -€ 23.995€
- cumulatieve herwaarderingen -€ -€ -€ -€ -€ -€
- cumulatieve afschrijvingen -€ -€ 4.465€ -€ -€ 4.465€

Boekwaarde per 31 december 2018 -€ -€ 19.530€ -€ -€ 19.530€

Afschrijvingspercentage 20,0%
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Stichting De Enghoeve

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

5.1.19.1  GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

SEGMENT 1 Uitwijk
2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 592.457 696.055

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten 25 3.410

Som der bedrijfsopbrengsten 592.482 699.465

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 448.275 411.389

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.350 1.114

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 0 0

Overige bedrijfskosten 154.725 162.436

Som der bedrijfslasten 606.349 574.939

BEDRIJFSRESULTAAT -13.867 124.526

Financiële baten en lasten -117 -156

RESULTAAT BOEKJAAR -13.984 124.370
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RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging minus onttrekking:
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling -11.152 25.000
Bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouwing 20.000 100.000
Bestemmingsreserve onderzoek -47.500 0
Bestemmingsreserve loonkosten 6.238 30.576
Bestemmingsreserve kwaliteitsystemen 5.000 -1.262
Bestemmingsreserve ZW 5.671 11.467
Bestemmingsreserve opleidingen personeel 3.779 3.963
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 0 0
Algemene / overige reserves 3.980 -45.374

-13.984 124.370

5.1.19.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2018 2017
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):

SEGMENT 1 Uitwijk -13.984 124.370

-13.984 124.370

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening -13.984 124.370
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Stichting De Enghoeve

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2018 2017

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 20.633 24.551
Opbrengsten Jeugdwet 420.363 526.324
Opbrengsten Wmo 151.461 145.180
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)
Overige zorgprestaties

Totaal 592.457 696.055

17. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Overige opbrengsten
Ontvangen donaties 25 3.410

Totaal 25 3.410

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Lonen en salarissen 331.940 295.239
Sociale lasten 57.304 49.815
Pensioenpremies 15.893 25.549
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten 43.138 40.786

Subtotaal 448.274 411.389
Personeel niet in loondienst 0 0

Totaal personeelskosten 448.274 411.389

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Personeelsleden 8 5,5

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 8 6

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 3.350 1.114

Totaal afschrijvingen 3.350 1.114
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Kantoorkosten 5.224 3.189
Algemene kosten 76.227 88.219
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.947 5.497
Onderhoud en energiekosten 9.427 9.240
Huur en leasing 60.900 56.290
Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 154.725 162.435

Toelichting:

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Overige financiële lasten (rente- en bankkosten) 117 156
Subtotaal financiële lasten 117 156

Totaal financiële baten en lasten 117 156
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Stichting De Enghoeve

5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting De Enghoeve heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 20 maart 2019.

De raad van toezicht van de Stichting De Enghoeve heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering
van 20 maart 2019

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
N.V.T.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
G.P.J. van den Berg 03-07-2019 B.E. Verkade 03-07-2019

W.G. W.G.
K. de Zeeuw 03-07-2019 W.M. van Wijk 03-07-2019

W.G. W.G.
03-07-2019 C.C.J. van den Tol 03-07-2019

Pagina 18

D.M.J.A. Van
Engelen -Den Otter



Stichting De Enghoeve

5.2 OVERIGE GEGEVENS



Stichting De Enghoeve

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

N.V.T.

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting De Enghoeve heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de pagina 21
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