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5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 633.696 843.735

Financiële vaste activa 2 150.000 150.000

Totaal vaste activa 783.696 993.735

Vlottende activa

Voorraden 3 0 26.177

Debiteuren en overige vorderingen 5 3.436.706 4.292.635

Liquide middelen 6 12.681.133 12.813.020

Totaal vlottende activa 16.117.839 17.131.832

Totaal activa 16.901.536 18.125.567

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

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 2.948 2.948

Bestemmingsreserves 12.779.675 12.977.744

Bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 12.782.623 12.980.692

Voorzieningen 8 633.916 1.126.903

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 19.582

Overige kortlopende schulden 9 3.484.997 3.998.390

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 3.484.997 4.017.972

Totaal passiva 16.901.536 18.125.567
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10 29.413.114 28.443.277

Subsidies 11 406.229 692.084

Overige bedrijfsopbrengsten 12 656.603 519.014

Som der bedrijfsopbrengsten 30.475.946 29.654.375

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 21.690.013 20.604.983

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 221.356 244.286

Overige bedrijfskosten 15 8.772.170 9.058.234

Som der bedrijfslasten 30.683.539 29.907.503

BEDRIJFSRESULTAAT -207.593 -253.128

Financiële baten en lasten 16 9.523 16.858

RESULTAAT BOEKJAAR -198.070 -236.269

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve woonvisie en vastgoedbeleid -13.788 -27.951

Bestemmingsreserve sociaal netwerk -58.092

Bestemmingsreserve doorontwikkelen cliëntparticipatie -109.370 -107.275

Bestemmingsreserve borging kwaliteit zorg binnen de WMO -171.431

Bestemmingsreserve doorontwikkelen E-health -10.330 -6.958

Bestemmingsreserve wijkondersteuning expertise psychiatrie -4.943 -6.168

Bestemmingsreserve  bijzondere ondersteuning cliënten -30.947 -20.440

Algemene reserve 200.831 -67.477
-198.070 -236.269
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -207.593 -253.131

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 14 221.356 244.286

- mutaties voorzieningen 8 -492.987 -279.234

- boekresultaten afstoting vaste activa

-271.631 -34.948

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 26.178 -8.428

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten

- vorderingen 5 848.621 1.656.855 Werkelijk ontvangen

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -19.582 10.363 Geboekte rente V&WGeboekte rente balansrente ontvangenres rek Verschil

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9 -493.528 66.138 16830,44 16830,44 9522,24 7308,2

335.511 1.724.928

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -117.535 1.436.849

Ontvangen interest 16 16.830 34.400

Betaalde interest 16

Ontvangen dividenden

16.830 34.400

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -100.705 1.471.249

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -81.510 -128.402

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 50.328 19.620

Desinvesteringen overige financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -31.182 -108.782

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden

Kortlopend bankkrediet

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen -131.887 1.362.467 FOUT

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 12.813.020 11.450.553

Stand geldmiddelen per 31 december 6 12.681.133 12.813.020

Mutatie geldmiddelen -131.887 1.362.467

Toelichting:
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 

middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden 

omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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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

Gebruik van schattingen

Verbonden partijen
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Zorginstelling Stichting Leviaan heeft geen verbonden partijen. 

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 Leviaan is statutair (en feitelijk) gevestigd te Purmerend, op het adres Slenkstraat 201-4, 

en is geregistreerd onder KvK-nummer 41235221.

De belangrijkste activiteiten zijn Beschermd Wonen, Begeleid Zelfstandig Wonen en Dagbesteding en Vervoer. 

Verder wordt verwezen naar ons jaarverslag.

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

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

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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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.

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.

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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

van het vast actief.

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

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

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

vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Gebouwen (verbouwingen): 10 %.

• Installaties : 20 %.

• Inventaris : 14,3 %. 

• Automatiseringsapparatuur : 33,3 %.

• Vervoermiddelen: 25,0 %.

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

Leviaan.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

Financiële instrumenten

Liquide middelen
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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.

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

worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Vorderingen

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

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

verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen 

sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een 

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

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs.

Er zijn in 2018 geen bijzondere waardeverminderingen geweest.

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

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

Momenteel beschikt Leviaan niet over financiele instrumenten.

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

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).



Stichting Leviaan

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening ORT over wettelijk verlof 

Voorziening langdurig zieken

Voorziening verlieslatend contract

Schulden

Operationele lease/huurcontracten
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Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. 

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

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

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.

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.

De voorziening ORT over wettelijk verlof is gevormd voor  een tegemoetkoming in verband met ORT over 

vakantie in het verleden. Overeenkomstig de CAO zal driemaal een eenmalige uitkering worden verstrekt aan 

medewerkers die in de jaren 2013 t/m 2015 ORT hebben ontvangen. De uitkering over het jaar 2013 en 2014 

heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bij Stichting Leviaan zijn er lease- en huurcontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 

eigendom verbonden zijn, niet bij Stichting Leviaan liggen. Deze contracten worden verantwoord als 

operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van de operationele leasing/huurcontracten worden op lineaire 

basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. De toekomstige verplichtingen 

worden vermeld onder de niet in de balans opgenomen regelingen.

De voorziening verlieslatend contracten is gevormd voor een tweetal organisatie-eenheden waarbij vanuit een 

gedetailleerde organisatieanalyse is gebleken dat voor deze locaties een huurcontract is afgesloten die niet 

gedekt wordt vanuit de huidige vergoeding. Het gaat hierbij om de aangegane verplichting tot het 5 jaar huren 

van locatie Paardenweide te Zwaag en de aangegane verplichting tot het 6 jaar huren van de locatie Superrr.  

De voorziening voor verlieslatende contracten wordt opgenomen tegen nominale waarde. Bij de berekening van 

de nominale waarde is een huurindexatie van 2,5%, een disconteringsvoet van 2,25%. Bij de berekening van de 

voorziening is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten. 

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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten
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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, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

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

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

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

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

vastgesteld.

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

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

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

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

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

boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Personele kosten
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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.

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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

Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich 

aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag 

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

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

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

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

grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd 

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

Ontslagvergoedingen
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Pensioenen
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Stichting Leviaan 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 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

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

hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De 

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

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

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

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

gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In januari 2019 bedroeg de 

dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,8%. Het pensioenfonds verwacht 

volgens het herstelplan binnen 9 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 

aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 

Stichting Leviaan heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 

het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Leviaan heeft daarom 

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Uitgangspunten Sociaal Domein

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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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.

Bij het bepalen van de Wmo-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 instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur 

van stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. 

Hieraan ligt 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.

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.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen 

als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 413.746 504.885

Machines en installaties 71.380 92.719

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 70.708 83.866

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 36.980 69.868

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 40.882 92.397

Totaal materiële vaste activa 633.696 843.735

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 843.735 975.942

Bij: investeringen 61.645 131.699

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 221.356 244.286

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 50.328 19.620

Boekwaarde per 31 december 633.696 843.735

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

onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Vaste temijn rekening 150.000 150.000

Totaal financiële vaste activa 150.000 150.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 150.000 150.000

Vrijval vaste termijn rekening 0 0

Boekwaarde per 31 december 150.000 150.000

Toelichting:

3. Voorraden 

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

€ €

Medische middelen

Voedingsmiddelen

Hulpmiddelen 26.177

Overige voorraden:

Totaal voorraden 0 26.177

Toelichting:
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In 2018 is geen bedrag vrijgevallen van de vaste termijn rekening.

De voorraad betreft de winkelvoorraad van de Superrr. De Superrr is op 13 augustus 2018 overgedragen aan Support & Co.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

t/m 2015 2016 2017 2018 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -46.352 834 -19.582 -65.100

Financieringsverschil boekjaar 0

Correcties voorgaande jaren 10.053 -834 0 19582 28.801

Betalingen/ontvangsten 36.299 0 0 36.299

Subtotaal mutatie boekjaar 46.352 -834 0 19.582 65.100

Saldo per 31 december 0 0 -19.582 19.582 0

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c c

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 -19.582

0 19.582

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 676.915

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 696.497

Totaal financieringsverschil 0 -19.582

Toelichting:

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 379.878 713.516

Overige vorderingen: 189.795 340.362

Waarborgsommen woningen 35.890 35.890

Vooruitbetaalde bedragen: 498.885 224.385

Nog te ontvangen bedragen: 108.363 59.075

Nog te onvangen WMO Beschermd Wonen 1.303.175 1.792.734

Nog te onvangen/ factureren WMO Extramurale Zorg 855.846 1.069.720

Nog te ontv.iz kapitaalslasten 64.873 56.951

Totaal debiteuren en overige vorderingen 3.436.706 4.292.635

Toelichting:
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In 2018 waren er geen cliënten meer met een WLZ beschikking. 

De post nog te ontvangen inzake WMO Beschermd Wonen bestaat uit een vordering op de gemeenten Zaanstad ad  € 814.775 en de 

gemeenten West-Friesland ad € 466.367.  De vordering van € 37.980 van 2017 op WMO Beschermd Wonen is voorzien. Voor een 

specificatie van de opbrengsten wordt verwezen naar de toelichting resultatenrekening. 

De post nog te ontvangen inzake WMO Extramurale Zorg betreft de afrekening van de extramurale productie 2016 en 2018. 

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 4.809 (2017: € 16.360).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 12.678.694 12.801.394

Kassen 2.439 11.627

Totaal liquide middelen 12.681.133 12.813.021

Toelichting:
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De saldi van de liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar



Stichting Leviaan

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 2.948 2.948

Bestemmingsreserves 12.779.675 12.977.745

Bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 12.782.623 12.980.693

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 2.948 2.948

Totaal kapitaal 2.948 0 0 2.948

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsreserve woonvisie en vastgoedbeleid 2.461.304 -13.788 2.447.516

Bestemmingsreserve sociaal netwerk 500.000 -58.092 441.908

Bestemmingsreserve doorontwikkelen cliëntparticipatie 392.725 -109.370 283.355

Bestemmingsreserve borging kwaliteit zorg binnen de WMO 500.000 -171.431 328.569

Bestemmingsreserve doorontwikkelen E-health 493.042 -10.330 482.712

Bestemmingsreserve wijkondersteuning expertise psychiatrie 493.832 -4.943 488.889

Bestemmingsreserve  bijzondere ondersteuning cliënten 129.560 -30.947 98.613

Algemene reserve 8.007.281 200.831 8.208.112

Totaal bestemmingsreserves 12.977.745 -198.070 0 12.779.675

Toelichting:

Toelichting:

Ontwikkeling woonvisie en vastgoedbeleid
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Mensen met een psychiatrische of psychosociale hupvraag willen een zo normaal mogelijk leven leiden, in normale buurten en 

fatsoenlijke woningen. Daar hebben ze ook recht op. Dit lukt hen alleen met professionele begeleiding. Met ons werk zijn wij voor onze 

doelgroep de bruggenbouwers tusssen hen en de maatschappij. Wie door ernstige psychische problemen niet zelfstandig kan wonen, 

bieden wij onze beschermde woonvorm. Bij ons woont een cliënt individueel of samen met anderen in onze woonvormen. Vanuit onze 

maatschappelijk visie woont een groeiende groep cliënten zelfstandig en ontvangt begeleiding in hun eigen woning. Ze zijn dan 

verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Wij bieden hen in het dagelijks leven de noodzakelijke steun in de rug. De 

maatschappelijke ontwikkeling vraagt om een verdere ontwikkeling van onze woonvisie en vastgoedbeleid waarbij wij knelpunten 

adresseren en in gezamenlijkheid met gemeenten, woningcorporaties en andere zorgaanbieders proberen op te lossen. Daarbij sluiten 

we vanuit onze visie aan op het rapport Dannenburg, de gemeentenlijke lange termijn woonvisies die in ontwikkeling zijn en het EPA-

vignettentraject dat we gezamenlijk met RIBW/KAM en de Parnassiagroep met betrokkenheid van gemeenten en Achmea vormgeven. 

In 2017 hebben wij onze huisvestingsstrategie verder vormgegeven.  Vanuit onze huisvestingsstrategie hebben wij een doorrekening 

gemaakt van daaraan verbonden frictiekosten. Als gevolg hiervan hebben wij in 2017 een dotatie aan de bestemmingsreserve 

'ontwikkeling woonvisie en vastgoedbeleid' gedaan van € 2.000.000. Bij uitvoering van onze huisvestingsstrategie zullen wij in 

toenemende mate een omslag van groepswonen naar zelfstandig wonen maken waarbij diverse frictiekosten zullen ontstaan, 

waaronder tijdelijke leegstand, extra personele inzet en verbouwings-en inrichtingskosten. In 2018 is de onttrekking aan de 

bestemmingsreserve beperkt geweest. In 2019 verwachten wij, overeenkomstig begroting, circa € 360.000 aan de 

bestemmingsreserve te onttrekken.

Leviaan heeft de koers voor de komende jaren uitgezet en vastgelegd in een koersnotitie. De inhoudelijke ontwikkeling en innovatie van 

de organisatie, gericht op het belang van de cliënt en maatschappelijke ontwikkeling, vormen daarin de kern. Hierop gaan wij komende 

jaren investeren. 
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Toelichting:

Stimulering sociaal netwerk

Toelichting:

Doorontwikkeling cliëntparticipatie

Toelichting:

Kwaliteitsontwikkeling binnen de WMO

Toelichting:

Doorontwikkelen E-health

Toelichting:

Investering wijkondersteuning expertise psychiatrie

Toelichting:

Bijzondere ondersteuning cliënten
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In samenwerking met de gemeentes, sociale wijkteams en gebiedsteams zijn wij bereid om te investeren in de deelname aan of 

betrokkenheid bij wijk- en gebiedsgerichte ondersteuning en teams en onze expertise in te zetten om bij burgers met een psychische of 

psychosociale hulpvraag de juiste diagnose te stellen, zodat vroegtijdig de juiste begeleiding vanuit een wijkteam of vanuit de tweede lijn 

kan worden ingezet. Vroegtijdige signalering heeft een preventieve werking en verlagend effect op de totale maatschappelijke kosten. 

De kosten 2018 van de pilot 'EPA' ad € 4.943 zijn in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

Gezien de huidige economische situatie merken wij dat steeds meer cliënten moeite hebben om rond te komen met de beschikbare 

financiën. Dit leidt tot schrijnende situaties. In de situatie waarin cliënten geen geld hebben, geen eten hebben, geen voorzieningen 

kunnen aanschaffen die noodzakelijk zijn als basisbehoefte om te leven, kan bijzondere ondersteuning worden verleend. Cliënten krijgen 

tevens hulp om hun financiën te leren beheren. Tevens kunnen cliënten ondesteund worden bij het volgen van een opleiding of het 

afmaken van een opleiding, waarbij geld een beperkende factor dreigt te worden. Daarnaast kan bijzondere ondersteuning worden 

geboden wanneer vakantie een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze herstelgedachte en er een drempel bestaat vanuit de 

financiële situatie of de benodigde begeleiding van de cliënt. Voor bijzondere ondersteuning van cliënten is een totaalbedrag van € 

150.000 bestemd. in 2018 is €26.862 onttrokken aan deze voorziening door uitbetaling aan clienten ten behoeve van 

vakantiebesteding. Daarnaast zijn specifieke opleidingskosten vanuit voornoemde doelstelling ad € 4.085 onttrokken aan de 

bestemmingsreserve.

Vanuit onze visie ligt de nadruk op het bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen kracht waarbij ontmoeting, ontwikkeling, participatie 

en re-integratie de pijlers zijn. Wij investeren in cliëntparticipatie, geredeneerd vanuit de participatieladder. Participatie dient naar 

vermogen plaats te vinden.  Middels diverse formules is de doelstelling om tot re-integratie van bemiddelbare kwetsbare burgers te 

komen. Hierin zijn jobcoaches en jobhunters actief om mensen met hun verworven competenties zo goed mogelijk naar werk te leiden. 

Voor hen moet het mogelijk zijn om te kunnen participeren in verschillende bedrijfstakken, in de vorm van ‘gespecialiseerde’ beschutte 

werkplaatsen en/of social enterprises. Het huidige financieringsmodel sluit nog onvoldoende aan op onze visie, gericht op 

maatschappelijke meerwaarde. In gezamenlijkheid met ondermeer uitkeringsinstanties, gemeenten en regionale 

samenwerkingspartners werken wij aan een model om de zelfredzaamheid van onze cliënten en kwetsbare burgers met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt zoveel als mogelijk te bevorderen. De kosten 2018 van jobcoaches en trajectbegeleiders om voornoemde 

doelstellingen te realiseren ad € 109.370, zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Wij investeren in de kwaliteit van zorg, waarbij de kwaliteit van de zorg dient aan te sluiten op de eisen binnen de WMO. Dit doen wij 

ondermeer door zittende medewerkers in het primaire zorgproces te scholen en ervaringsdeskundigen en herstelmedewerkers aan te 

nemen. Tevens werken wij aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. Dit betekent dat medewerkers goed opgeleid dienen 

te zijn, zodat zij professionele begeleiding kunnen blijven leveren en met nieuwe technieken en innovaties kunnen om gaan, waarbij de 

nadruk ligt op het bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten. De kosten 2018 van herstelmedewerkers ad € 

171.431, zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve.

De organisatie is sterk in digitale dienstverlening. Vanuit de inhoud van de vraag en efficiëntie van de uitvoering, is het van belang 

solitair en in samenwerking met andere organisaties hier voortvarend op door te bouwen en de voorloperspositie te behouden. Onder 

meer binnen het kader van de Nieuwe GGZ wordt groot (preventief) belang gehecht aan vernieuwende vormen van E-Health. Een 

tweede lijn is de versterking van de positie van cliënten via een eigen Cliëntportaal waarin de cliënt eigenaar is van zijn dossier en altijd 

en overal inzage heeft in zijn eigen gegevens. De kosten van het clientenportaal ad € 10.330 zijn onttrokken aan de 

bestemmingsreserve.

Leviaan streeft ernaar dat cliënt, ondersteuner en familie (de triade) een hechte samenwerkingsdriehoek vormen. Enerzijds omdat het 

herstel van de cliënt beter verloopt als familie en naasten erbij betrokken zijn. Anderzijds krijgen familie en naasten vanuit de overheid 

een grotere taak binnen het sociaal netwerk in het kader van mantelzorg. Wij bieden trainingen op maat aan familie en naasten, 

mantelzorgers en vrijwillegers, zoals weerbaarheidtraining, dementietraining en training psychopathologie. Vanuit deze trainingen krijgen 

zij de benodige handvatten aangereikt ten behoeve van hun zorg-en ondersteuningstaken en ter voorkoming van overbelasting. 

Daarnaast hanteren wij een aantal instrumenten om de mate van belastbaarheid van de informele zorg in kaart te brengen en tijdig te 

sturen bij dreigende overbelasting. De sociale netwerkkaart wordt gebruikt om afspraken te maken met familie, naasten, cliënt en 

hulpverleners. In de komende jaren willen wij het sociale netwerk verder stimuleren en faciliteren, mede door de inzet van vrijwilligers 

waarbij ons vrijwilligerspunt verder wordt versterkt. In 2018 zijn de kosten van vrijwilligers en de kosten van de vrijwilligerscoordinator ad 

€ 58.092 onttrokken aan de bestemmingsreserve.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Voorziening Jubileumuitkeringen 142.162 6.287 148.449 65360 langer dan 5 jaar 21.146 korter dan 1 jaar 61943 tussen 1 en 5 jub

Voorziening ORT Wettelijk Verlof 40.000  20.498 19.502 langer dan 5 jaar 19502 korter dan 1 jaar tussen 1 en 5 ort

Voorziening Verlieslatende contracten 913.284 107.271 105.321 564.486 350.748 10395 langer dan 5 jaar 178486 korter dan 1 jaar 161867 tussen 1 en 5 verlieslatend

Voorziening Langdurige zieken 31.457 83.759 115.216 langer dan 5 jaar 43397 korter dan 1 jaar 71819 tussen 1 en 5 langdurig zieken

75755 262531 295629

Totaal voorzieningen 1.126.903 197.317 125.819 564.486 633.916

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

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 199.928

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 433.987

hiervan > 5 jaar 94.844

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening ORT Wettelijk Verlof

Voorziening verlieslatende contracten

Voorziening langdurig zieken
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De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de 

in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De 

gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.

De voorziening ORT Wettelijk Verlof is gevormd op grond van sectorale ontwikkelingen.

Bij het bepalen van de verlieslatende contracten is rekening gehouden met de looptijd van de huurcontracten en een disconteringsvoet 

van 2,25%. Verder wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen rondom de bepaling van de voorzieningen.

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

jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover 

deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 282.479 602.666 Pensioen uit crediteuren halen

Belastingen en premies sociale verzekeringen 971.276 912.891

Schulden terzake pensioenen 227.067 237.520

Nog te betalen salarissen 46.832 19.988

Overige schulden:

Vakantiegeld 534.724 553.927

Vakantiedagen 206.708 225.583

Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 698.535 661.562

Nog te betalen kosten: 500.052 525.039

Terugbetaling financiers WMO Beschermd Wonen 12.138 57.434

Terugbetaling financiers WMO Extramurale Zorg 5.187 201.780

Totaal overige kortlopende schulden 3.484.997 3.998.390

Toelichting:
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De post terugbetaling financiers WMO Beschermd Wonen bestaat uit een schuld op de gemeente Waterland. 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Bankgarantie

aan de Slenkstraat 201-3 te Purmerend.

De Stichting Leviaan heeft per 1 juli 2000 een bankgarantie ad. 

€ 13.470 verstrekt ten gunste van Mr. Drs. P.J. Haafkens en mr. T.M.J.L. van Eeuwijk inzake de huur van kantoorruimte

Lease verplichtingen

Lease- 

maatschappij Ingangsdatum Looptijd

Lease per jaar 

(ultimo 2018)

Operational lease bestelauto's

Van Mossel 

leasing 28-9-2018 12 maanden 29.300

Operational lease bussen

Van Mossel 

leasing 30-1-2017 36 maanden 78.850
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Huurverplichtingen

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

€ 2.155.518. De looptijd varieert van 1 jaar tot onbepaalde tijd. Daarnaast bestaat voor een aantal panden de verplichting om deze bij

het verlaten in originele staat terug te brengen. De maximaal daarvoor te maken kosten zijn niet bekend. 

€ 10.601 verstrekt ten gunste van de heer S.E. Bootsman te Volendam inzake de huur van kantoorruimte

aan de Slenkstraat 202 te Purmerend.

De Stichting Leviaan heeft per 1 december 2005 een bankgarantie ad. 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Ver- Machines en Inventaris Vervoer- Automati- Totaal

bouwingen installaties middelen sering

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 916.855 215.539 408.857 147.662 802.476 2.491.389

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 411.970 122.820 324.991 77.794 710.079 1.647.654

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 504.885 92.719 83.866 69.868 92.397 843.735

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 15.007 12.619 30.904 3.115 61.645

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 83.451 26.670 25.777 30.828 54.630 221.356

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 10.149 15.506 92.063 117.718

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 2.461 5.830 59.099 67.390

  per saldo 7.688 9.676 0 32.964 0 50.328

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -91.139 -21.339 -13.158 -32.888 -51.515 -210.039

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 906.706 215.040 421.476 86.503 805.591 2.435.316

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 492.960 143.660 350.768 49.523 764.709 1.801.620

Boekwaarde per 31 december 2018 413.746 71.380 70.708 36.980 40.882 633.696

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 14,3% 25,0% 33,3%
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2018 2017

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 350 600

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 0 676.915

Opbrengsten Wmo Beschermd Wonen 19.085.107 18.756.869

Opbrengsten Wmo Extramurale Zorg 7.343.303 6.244.507

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 333.974 220.280

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 244.786 138.444

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 81.944 81.908

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl.onderaanneming) 2.323.650 2.323.754

Totaal 29.413.114 28.443.277

Toelichting:

Zorginkoop Beschermd Wonen Regio Zaanstreek 

Goedgekeurde productie 8.003.759

Totaal ontvangen in 2018 7.188.984

Te ontvangen 814.775

Goedgekeurde productie 6.386.447

Totaal ontvangen in 2018 5.920.080

Te ontvangen 466.367

Subsidiebeschikking 2018 Beschermd Wonen   4.961.156

Totaal besteed in 2018 4.700.961

Onder-/overbesteding 260.195

Ontvangen bevoorschotting 4.713.098

Totaal besteed in 2018 4.700.961

Te betalen -12.138

Het te vorderen bedrag is afzonderlijk verantwoord onder de kortlopende vorderingen op pagina 17 en kortlopende schulden op pagina 22.

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 279.549 594.857

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 126.680 97.227

Totaal 406.229 692.084

Toelichting:

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): 4.707 11.629

Overige opbrengsten (waaronder omzet Participatieformules): 651.896 507.386

Totaal 656.603 519.014

Toelichting:
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In de opbrengsten zijn tevens verantwoord de subsidierelatie met Waterland en zorginkooprelaties met Zaanstreek en West-Friesland 

rondom Beschermd Wonen. Overeenkomstig de subsidievoorwaarden volgt hieronder per financieer de verantwoording van de bestede zorg 

als onderdeel van de totale jaarrekening.

De overige subsidies bestaan uit de subsidieopbrengst project Kamers met Kansen.

Onder de overige opbrengsten zijn verantwoord: Omzet Superrr € 220.572, Omzet overige Participatieonderdelen € 116.489, Opbrengst 

Eigen Bijdrage bewoners Zaanse Sluis Huis € 16.179, diverse overige opbrengsten € 19.471 en diverse baten en lasten vorig boekjaar € 

279.183

Zorginkoop Beschermd Wonen Regio West-Friesland

Subsidie Beschermd Wonen Regio Waterland:
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 16.072.629 15.435.032

Sociale lasten 2.380.569 2.207.420

Pensioenpremies 1.182.963 1.135.192

Andere personeelskosten: 1.234.046 1.195.627

Subtotaal 20.870.207 19.973.271

Personeel niet in loondienst 819.806 631.712

Totaal personeelskosten 21.690.013 20.604.983

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 355 349,5

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 354,8 349,5

Toelichting:

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 221.356 244.286

Totaal afschrijvingen 221.356 244.286

Toelichting:
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Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden is inclusief nul-uren contracten. In 2018 werden twee management 

vacatures extern ingevuld. In 2019 worden deze functies in loondienst ingevuld.
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.348.978 2.198.802

Algemene kosten 3.585.143 3.569.512

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 355.605 364.932

Onderhoud en energiekosten 663.556 735.398

Huur en leasing 2.296.619 2.289.722

Dotaties en vrijval voorzieningen -477.731 -100.131

Totaal overige bedrijfskosten 8.772.170 9.058.234

Toelichting:

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 9.522 16.857

Subtotaal financiële baten 9.522 16.857

Rentelasten 0 1

Subtotaal financiële lasten 0 1

Totaal financiële baten en lasten 9.523 16.858

Toelichting:

17. Honoraria accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 61.355 57.111

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 4.943 3.328

3 Fiscale advisering

4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 66.298 60.439

Toelichting:

18. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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De rentebaten zijn ten opzichte van vorig jaar lager, dit komt door lagere rentevergoedingen van de banken.

De mutatie bij vrijval voorzieningen wordt veroorzaakt door vrijval van de voorziening verlieslatend contract. 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders 

en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 29.
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Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600

Bezoldiging
Totale bezoldiging 17.400 14.500 11.600

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bedragen x € 1 S. van de Meer P. Keijzer W.J. Looijen

Functiegegevens [Voorzitter/Lid] [VICE VOORZITTER] [LID]

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling - - -

Gegevens 2017

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan - - -

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - - -

Totale bezoldiging 18.120 15.100 12.080

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.650 15.100 15.100

Bezoldiging 

Functiegegevens [Voorzitter/Lid] [VICE VOORZITTER] [LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 P. Keijzer W.J. LooijenS. van de Meer

Totale bezoldiging 145.217

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000

Subtotaal 145.217

Beloningen betaalbaar op termijn 11.031

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 134.186

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Bedragen x € 1 J.F.C. Jetten
Functiegegevens Bestuurder

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan -

Dienstbetrekking? ja

19. Verantwoordingsmodel WNT 2018

Subtotaal 148.705

137.378

Beloningen betaalbaar op termijn 11.327

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

1

Dienstbetrekking? ja

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

Functiegegevens 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1 J.F.C. Jetten

WNT-verantwoording 2018 Sitchting Leviaan

De WNT is van toepassing op Stichting Leviaan. Het voor Stichting Leviaan toepasselijke bezoldigingsmaximum is 

in 2018 € 151.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg, klasse III.

-

Totale bezoldiging 148.705

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 151.000

Gegevens 2017 

L. Halbertsma

[LID]
1/1 - 31/12

L. Halbertsma

[LID]
1/1 - 31/12

12.080

15.100

-

11.600

14.600

A. Louwers

[LID]
1/1 - 31/12

12.080

15.100

-

-

-

A. Louwers

[LID]
1/1 - 31/12

11.600

14.600

-

[LID]
1/1 - 31/12

12.080

15.100

-

R.T.J.M. Janssen

11.600

14.600

-

-

R.T.J.M. Janssen

[LID]
1/1 - 31/12
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5.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Leviaan heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 28 mei 2019.

De raad van toezicht van de Stichting Leviaan heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering 

van 28 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
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Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die van zodanig belang zijn dat zij invloed hebben op de waarde 

van de bezittingen en schulden per 31 december 2018 en het resultaat over 2018.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Voorzitter RvT

J.F.C. Jetten 28-5-2019 S. v.d. Meer 28-5-2019

Vice Voorzitter RvT Lid RvT

P. Keijzer 28-5-2019 W.J. Looijen 28-5-2019

Lid RvT Lid RvT

L. Halbersma 28-5-2019 A. Louwers 28-5-2019

Lid RvT

R.T.J.M. Janssen 28-5-2019
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Leviaan heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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beschikking staat van de Stichting Leviaan.

In de statuten is bepaald, conform de doelstelling van de Stichting Leviaan, dat het behaalde resultaat ter vrije 



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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