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Bestuursverslag 2018
Voorwoord
Het bestuursverslag maakt onderdeel uit van onze verantwoording over het gevoerde beleid en de
geleverde prestaties. Naast het bestuursverslag publiceren wij op de website van Kwintes de
jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 van de raad van toezicht fwww.kwintes.nl).
Voor een meer uitgebreide beschrijving van onze activiteiten in 2018 verwijzen wij naar ons jaarbeeld:
httrs://www.kwintesmagazine.nl/nl NL/11294/164741/iaarbeeld 2018.html dat ook te vinden is op
onze website.

1. Algemene informatie
Kwintes is een Organisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Maatschappelijke
Opvang & Vrouwenopvang (MOVO) en heeft een stichtingsstructuur. Verhoudingen aangaande
zeggenschap liggen vast in de statuten met daarbij behorende reglementen. De Organisatie 5
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft toelatingen voor de functies huishoudelijke
verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. De raad van
bestuur is de feitelijke bestuurder van de organisatie.
Sinds 1 juli 2016 maakt de stichting RIBW Gooi & Vechtstreek onderdeel uit van de stichting Kwintes.
Met ingang van 1 januari 2018 is de stichting juridisch gefuseerd met Kwintes. Daarbij is de stichting
RIBW Gooi & Vechtstreek opgeheven en geïntegreerd binnen de stichting Kwintes.
Doelstelling
De statutaire doelstelling van Kwintes luidt:
“het (doen) verlenen van maatschappelijke (vrouwen)opvang en geestelijke gezondheidszorg
waaronder begrepen:
a. het bieden van zorg en dienstverlening aan personen die als gevolg van psychosociale en/of
psychiatrische problemen voor langere tijd beperkt zijn in hun sociaal functioneren, alsmede
b. het bieden van onderdak, opvangvoorzieningen, (woon)begeleiding en hulp bij huiselijk
geweld, van preventie tot nazorg ten behoeve van kwetsbare groepen en individuen,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarmee
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Missie
Kwintes ondersteunt mensen met een (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale
problemen bij hun herstelproces. Daarmee leveren we een bijdrage aan een inclusieve samenleving,
waarin mensen serieus genomen worden en het leven kunnen leiden dat bij hen past.
Visie
Grip op je leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Dat is zeker het geval wanneer je kampt
met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. We zijn ons ervan bewust dat
mensen soms al een lange weg afgelegd hebben voor ze bij ons komen en dat hun leven
hindernissen met zich meebrengt. We zijn er van overtuigd dat mensen desondanks een voor hen
zinvol leven kunnen opbouwen. Daar zetten we ons volledig voor in. Iedere stap die gezet wordt telt,
ook als die stap in de ogen van anderen klein is.
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Onze kernwaarden zijn hierbij:
• we gaan uit van mogelijkheden;
• de relatie staat centraal;
• wegevennietop;
• leren en reflecteren.
Kernactiviteiten
Kwintes levert een bijdrage aan een samenleving waarin mensen serieus worden genomen en het
leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat doet wij door mensen met een (psycho)sociale en/of
psychiatrische kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun herstelproces. Deze ondersteuning krijgt vorm
in de kernfuncties opvang, begeleiding en activering, waar nodig gecombineerd met passende
huisvesting.
Opvang
Voor mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden biedt Kwintes op verschillende
locaties opvang, onderdak en hulpverlening. Kwintes ondersteunt hiermee mensen zonder vaste
woon- of verblijfplaats, vanaf zestien jaar en eventueel hun kinderen; slachtoffers van relationeel
geweld die hun huis zijn ontvlucht; mensen die op meerdere levensgebieden ondersteuning nodig
hebben om dakloosheid of terugval in dakloosheid te voorkomen. Concreet gaat het bij opvang om:
crisisopvang, vrouwenopvang, dagopvang en nachtopvang.
Begeleiding
Voor mensen met een fpsycho)sociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid of mensen die zich tijdelijk
in een kwetsbare positie bevinden, biedt Kwintes verschillende vormen van gespecialiseerde
begeleiding, al dan niet met huisvesting.
Kwintes is actief op het terrein van doorstroom, onder andere door stimulering van doelgerichte
begeleiding. Hierin komt steeds meet aandacht voor het informele netwerk, eventueel door inzet
vrijwilligers. Ook wordt gewerkt aan het realiseren van innovaties als beschermd wonen thuis en
nazorg in de vorm van een strippenkaart. Veel mensen die gebruikmaken van begeleiding zijn echter
nog voor langere tijd op ondersteuning aangewezen. Het gaat om mensen met een psychiatrische
diagnose (voornamelijk mensen met schizofrenie, maar bijvoorbeeld ook autisme, Korsakov en
verslavingsproblematiek) en ernstige psychosociale problemen. Voor jongeren met autisme heeft dit
geresulteerd in het inzetten van gedragsdeskundigen, die behandelaspecten als systemisch werken
en cognitieve gedragstherapie toevoegen aan de begeleiding (Locus). Cliënten krijgen ook
ondersteuning op het gebied van financiën, hiertoe biedt Kwintes budgetbeheer aan.
Concreet gaat het bij begeleiding om: begeleiding aan huis/ambulante begeleiding, beschermd en
begeleid wonen, bemoeizorg en nazorg.
Activering
Bij herstel gaat het behalve om klinisch en persoonlijk herstel, ook om maatschappelijk en functioneel
herstel; participatie in het sociale leven. In eerste instantie wordt gekeken naar mogelijkheden van
participatie buiten Kwintes, zoals sporten bij een vereniging. Als dat (nog) niet mogelijk is, biedt
Kwintes gelegenheden voor mensen om elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen richting
maatschappelijke participatie, zoals begeleid reizen.
Om gebruik te maken van activering is het niet nodig om andere vormen van begeleiding van Kwintes
te ontvangen. Andersom is het wel zo: cliënten die bij Kwintes wonen of begeleiding krijgen, worden
gestimuleerd om een zinvolle daginvulling te vinden. Zo krijgt iedere jongere binnen Kwintes
Individuele Plaatsing en Steun (IPS aanbod voor ondersteuning naar betaald werk) aangeboden.
Concreet gaat het bij activering om: dagactiviteiten buiten of binnen Kwintes, scholing (o.a. door
(online) trainingen en formele opleidingen), opleiding en (vrijwilligers)werk (o.a. IPS), begeleid werk
(o.a. door jobcoaching),maaijesprojecten, cliënt gestuurde initiatieven (bijv. koken, kun
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Advies en informatie
Tot het aanbod van Kwintes behoort eveneens advies en informatie. Steeds meer cliënten, hun
naasten, maar ook externe professionals en gemeenten informeren bij Kwintes naar mogelijkheden
voor ondersteuning.
In de Wmo-regio’s zijn intakecoördinatoren, gebiedsmanagers en accountmanagers actief om
informatie te geven. In de werkgebieden van de centrumgemeenten en Wmo-regio’s heeft Kwintes
een mediamix voor diverse doelgroepen: corporate website, (cliënten)portaal, social media, een
online magazine en een brochurelijn.
Werkgebied
Kwintes is voornamelijk werkzaam in de werkgebieden van de volgende centrumgemeenten: Almere,
Amersfoort, Gouda, Hilversum en Utrecht. Voor de woonvoorziening in Scherpenzeel heeft Kwintes te
maken met centrumgemeente Ede en voor de woonvoorziening in Boskoop met centrumgemeente
Leiden.
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Kerngegevens Kwintes 2018
Aantal cHinten lii zorg per

31-12-2018

Begeleiding individueel ambulant
Beschermd Wonen
begeleiding Groep (intra- en Extramuraal)
Behandeling
MO/VO
Totaal (unieke cllnten)

31-12-2017

4.228
1.696
1.117
157
557
6.657

4.296
1.695
1.054
123
601
6.897

Bovenstaande tabel geeft het aantal cliënten aan per3l-12-2018. Het aantal cliënten waar Kwintes zorg aan heeft
verleend gedurende het boekjaar2ûlB hoger, zie volgende tabellen
Totaal Traject
gestart (2018)

Totaal Traject
gestopt (2018)

-

Aantal zorgtrajecten
Begeleiding Groep (intra- en Extramuraal(

449
1.460

Begeleiding individueel ambulant

8W
Behandeling
MoVo

380
1.248
158
148

161
172
627

CapaciteIt (plaatsen) vastgoed per:
Beschermd Wonen
Opvang
Verhuur
Totaal

484

31-12-2018

•

2018

,,lh,IA,,I t,h,,I,..,l

.

Totaal

gestopt (2017)

-

141
1.075

326
1.187

149
133
321

195
81
444

1.553
269

93
1.915

2017

528.582
17.213

508.087
18.406

545.795

526.493

2018

Uren BG-lnd

Totaal Traject

gestart (2017)

31-12-2017
1538
292
96
1.921

WMO en ieugdzorg dagen
Overige1’’”
Totaal

Totaal Traject
-

-

2017

245.345

250.071

24’;

70 fl71

t4Ç

,..,_______

Productie Begeleiding groep
Aantal dagdelen BG-Groep tambulante beschikking)
Aantal uren BG-Groep (ambulante beschikking)
A,.,I
BG-Groeo KrnAI
Totaal

1

Productie Behandeline IDBC)

lai
ITotaal

,-i;a,,a,,

2017

2018
34.113

42.765

22.349
36.277

3.012
42.376

92.739

88.153

1

2018

1

‘‘“

1

Anent PzonzkItan

GemIddeld aantal RE betaald

1

ois

1481
1481

2017

1.0641

Aantal cliënten inzorg MoVo
ITotaal

Personeel in loondienst
Staeiairs
1
ITotaal

1

2017

1781
1781

meteen DBC

9421
9421

inal

1

31-12-2018

1.

s11_n17

1.924

2.164F

2.0021

2018

Gemiddeld aantal FTE betaald
Totaal

1

2.058
106

78

2017
1.412
1.412

1.342

1.342
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Organisatiestructuur
In 2018 is de organisatiestructuur van Kwintes gewijzigd. Sinds 1 september bestaat de
hoofdstructuur uit drie pijlers: Zorg, Markt en Wonen, ieder met een eigen directeur.
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De keuze voor deze drie pijlers is ingegeven door de focus die nodig is om onze herjkte strategie te
realiseren en om de aansluiting te (blijven) vinden bij de vragen en wensen van onze cliënten én de
opdrachtgevers/financiers.
De pijler Zorg bestaat uit de zorgteams, de zorgmanagers (voorheen gebiedsmanagers) en
zorgondersteuning, te weten de vakgroep herstelondersteuning, adviseurs Zorg & Kwaliteit, adviseurs
informele zorg en de coaches. Binnen de pijler Markt werken onder meer de accountmanagers,
medewerkers marketing en medewerkers contractbeheer. De pijler Wonen levert woonruimte voor
kwetsbare mensen, (facilitaire) diensten en ontwikkelt nieuwe woonconcepten. Er zijn drie centrale
stafdiensten, te weten Finance & Control, Informatisering & Automatisering en Personeel &
Organisatie. In 2018 is een begin gemaakt met het verminderen van de totale overhead met circa
25% en het meer service gericht inzetten van de ondersteuning aan onze kerntaken in de regio’s.
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Kwintes heeft sinds 1juli 2016 een tweehoofdige raad van bestuur, gevormd door Jan Willem van
Zuthem en Ineke van Hooif. De heet Van Zuthem is voorzitter van de raad van bestuur en is
verantwoordelijk voor de pijlers Zorg en Markt. Mevrouw Van Hooif is sinds 1juli 2016 lid raad van
bestuur en als zodanig verantwoordelijk voor de pijler Wonen, de stafafdelingen van Kwintes, waarin
de portefeuilles Finance & Control, Informatisering & Automatisering en Personeel & Organisatie en
het Bestuursbureau zijn opgenomen. De beide bestuurders delen het voorzitterschap van het
directieoverleg, ontwikkelen het strategisch beleid en zijn betrokken bij verschillende in erir
itie
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Extern vertegenwoordigt het bestuur de organisatie bij de brancheverenigingen waarvan Kwintes lid
is, namelijk de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie. Ook neemt het bestuur deel aan allerlei
vormen van bestuurlijk overleg in verschillende adviesraden, stuurgroepen en met stakeholders.
Het bestuur is eindverantwoordeljk voor de algemene gang van zaken binnen Kwintes en legt
hierover rekenschap af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht van Kwintes vervult de
werkgeverstol richting raad van bestuur en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid
van de raad van bestuur, de kwalitatieve invulling van diens taken en op de algemene gang van
zaken binnen Kwintes. Kwaliteit en integriteit van bestuur en toezicht zijn cruciaal voor de
maatschappelijke legitimering en het effectief opereren van zorgorganisaties. Kwintes onderschrijft en
volgt integraal de normen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, zoals die
zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode.
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Naam

Functie

Nevenfuncties gedurende 2018

Raad van Bestuur
Dhr. ].W. van
Zuthem

Voorzitter raad van
bestuur

Mw. l.W.M. van
Hooif

Lid raad van bestuur

.
.
•
.

Bestuurslid Arbeidsmarktorganisatie
Utrecht Zorg, Houten
Bestuurslid Federatie Opvang, Amersfoort
Voorzitter Raad van Toezicht Landschap
Noordholland
Bestuurslid RIBW Alliantie (sinds 1-112018)

Raad van Toezicht
Dhr. dr. J.C.G.
Stam voorzitter

Gepensioneerd.
Laatste functie:
bestuurder Nederlandse
Hartstichting

•
•
•
•
.

•
•
•
•
Dhr. G. Boeve
(Um 31 december
2018)

secretaris-directeur
Regio FoodValley;
zelfstandig ondernemer

•

Dhr. dr. R.V. Bijl

adjunct-directeur
Sociaal en Cultureel
Planbureau,
Den Haag

•

•

•

•
•
•
•
Dhr. drs. J.A.M.
Loomans MHA
op voordracht van
da centrale
cliëntenraad

directeur Le
Champion, Alkmaar

Mw. drs. T.J.
Triezenberg
vice voorzitter

zelfstandig ondernemer

Dhr. A.J.
Vermeulen

manager
Sectormanagement
Zorg, Handel,
Industrie en
Dienstverlening
Rabobank

•
•
•

•
•

•

Voorzitter RvT St. Swinhove Groep
Lid RvC Erasmus Research & Business
Support BV (EUR)
Voorzitter RvC Sociaal Economisch
Onderzoek Rotterdam BV (EUR)
Voorzitter RvT St. Rotterdam Topsport
secretaris bestuur Dutch Clinical
Research Foundation
Adviseur museum CORPUS’
Voorzitter RvT St. Mooiweerenzo
Lid RvT Riwis Zorg en Welzijn, Apeldoorn

Lid Wetenschappelijke Advies-community
Volksgezondheid Toekomst Verkenningen
2018
Lid adviesraad Sociale en Ruimtelijke
Statistieken CBS
Vice president Research Committee
Social Indicators’, International
Sociological Association.
Lid core team Network for Social
Monitoring and Reporting in Europe
Voorzitter Knowledge Plafform on
Inclusive Development Policies in Africa
Vicevoorzitter RvT Woningcorporatie Het
Gooi en Omstreken, Hilversum
Voorzitter RvT Montessori Lyceum
Herman_Jordan,_Zeist
Voorzitter bestuur Scouters
Penningmeester bestuur Thuis
Foundation
Lid bestuur stichting mentorschap Noord
West en midden Nederland.
Voorzitter RvT Kinderrijk
Lid RvT Dunamare
Lid bestuur Stichting Kawukano Children
Mission
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De raad van toezicht bestond in 2017 uit 7 leden, waarvan 2 leden vrouw (29%). In 2017 is besloten
geleidelijk terug te gaan 5 leden. Daardoor kon de zetel van mevr. T. Pacqué, die eind 2017 afscheid
nam, niet worden opgevuld en was in 2018 nog slechts één vrouw lid van de raad van toezicht. De
raad van toezicht is voornemens om middels de aanstelling van nieuwe leden ervoor te zorgen dat
het percentage vrouw binnen de raad zo snel mogelijk stijgt tot tenminste 30%.
Medezeggenschapsstructuur
In 2017 is, met instemming van de CCR, een besluit genomen over de nieuwe opzet van de
medezeggenschap van cliënten. Deze gaat uit van een Cliëntenadviesraad per werkgebied van de
centrumgemeenten. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad die gericht is op het Kwintesbrede
beleid en wordt door middel van de medezeggenschap op lokaal niveau aan cliënten zeggenschap
gegeven over belangrijke aspecten in hun directe leefwereld. Deze opzet is in 2018
geïm plementeerd.
In 2018 is constructief overleg geweest tussen de ORen het bestuur. Op de agenda stonden zowel
onderwerpen in het kader van het meerjarenbeleid, zoals de doorontwikkeling van de Organisatie,
Gewoon Thuis en de strategie Informatisering & Automatisering, als onderwerpen die het domein ‘de
Kwintes Medewerker’ betroffen, zoal beleid leren& ontwikkelen en de loopbaan-APK.
Het vergroten van de deskundigheid en meer zichtbaar zijn in de organisatie hadden de verdere
professionalisering van de OR ten doel.

2. Meerjarenbeleid
In 2018 is uitvoering gegeven aan het in 2017 opgestelde strategisch plan dat aansluit bij de breed
gedragen wens dat burgers zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving, ook als zij
kwetsbaar zijn. Het rapport “Van beschermd wonen naar beschermd thuis” van de Adviescommissie
Dannenberg Toekomst Beschermd Wonen is daarbij als uitgangspunt genomen. Kort gezegd zijn in
het strategisch plan 2017 —2020 “Thuis met Kwintes” doelstellingen geformuleerd voor drie radicale
transities.
Allereerst gaat het om de opbouw van een Kwintes-model voor 24/7 intensieve begeleiding in de wijk.
Onderdelen daarvan zijn geplande begeleiding, ongeplande begeleiding, zelfhulp, activering en timeout plekken. Hiermee moet op termijn voor de helft van het aantal mensen uit het beschermd wonen
zelfstandig wonen mogelijk worden.
Daarnaast vernieuwen we de komende jaren beschermd wonen en opvang, waarbij we rekening
houden met het gegeven dat vooral mensen met meer en meet complexe problemen een beroep
zullen blijven doen op deze voorzieningen. Onderdeel hiervan zijn vormen van gemengd wonen,
waarbij cliënten in appartementen wonen samen met niet-cliënten. We focussen op redzaam held en
participatie, we differentiëren ons begeleidingsaanbod per locatie, afhankelijk van de behoeften van
cliënten. Tot slot werken we met gemeenten samen aan het bereiken van een passende
beschikbaarheid van het aantal plaatsen voor beschermd wonen en opvang.
Tenslotte hebben we in 2018 een aantal veranderingen binnen de Organisatie doorgevoerd, zoals
hiervoor beschreven onder “organisatiestructuur”.
Innovatie
Onder de titel “Gewoon Thuis” zijn de inhoudelijke transities in 2018 verder uitgewerkt en in een
viertal gemeenten zijn pilots gestart. Met verschillende andere gemeenten zijn hierover gesprekken
van start gegaan. We merken dat gemeenten enthousiast zijn over dit verantwoorde al
Ernst & Young Accountants LLP
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De nieuwe vormen van zorg vragen om innovatieve toepassingen van communicatie en informatie
technologie. In 2018 is een Innovatielab gestart dat onderzoek doet naar verschillende
toepassingsmogelijkheden. Binnen het Innovatielab worden de volgende pilots ontwikkeld:
o Verbetering kwaliteit door automatische herinnering en afgifte medicatie aan cliënt.
o Inzet robot voor ondersteuning van de cliënt bij de dagelijkse structuur.
o Toepassen van mobiele technologie die cliënt voorziet van informatie en inzicht geeft over de
ontwikkeling van de eigen kwetsbaarheid.
o Toepassen van mobiele technologie die de medewerker ondersteunt bij zijn werkzaamheden
door het wegnemen of vereenvoudigen van administratieve processen.
Kwintes zet een deel van het eigen vermogen in om de kwaliteit van zorg te verhogen. In 2018 zijn de
volgende innovatieve investeringen voorbereid:
investeren in medewerkers
Kwintes heeft in de afgelopen jaren een aantal verschillende basismethodieken ontwikkeld en
geïmplementeerd. De verschillende methodieken vertonen weliswaar samenhang, maar zijn toe aan
herordening en actualisering onder de paraplu van de herstelgerichte benadering, Op basis daarvan
worden trainingsprogramma’s ontwikkeld. Door te investeren in medewerkers, zijn ze beter toegerust
op de zorgvraag, groeit de kwaliteit van de geleverde zorg en sluit deze beter aan op de transitie.
samenwerking woningcorporaties
Woningcorporaties huisvesten steeds meer cliënten en vragen daarbij om ondersteuning van
Kwintes. Dat kan op verschillende manieren, zoals een ondersteuning bij problemen die cliënten
ervaren, een inloopmogelijkheid of een logeerplek. met verschillende woningcorporaties en
gemeenten gaan we de komende drie jaar onderzoeken hoe de samenwerking met
woningcorporaties kan worden versterkt met het oog op leefbare wijken en buurten.
aanpak problematische schulden
Schulden en daaruit voortkomende stress hebben een sterk negatieve impact op zelfzorg en een
kunnen een trigger zijn voor GGZ-problematiek. Daarom wil voelt Kwintes deze cliënten
ondersteunen in het oplossen en eventueel afkopen van schulden. Door de baten hiervan inzichtelijk
te maken, is de kans groot dat er na drie jaar een sluitende businesscase te maken is door ook
belanghebbenden die ervan profiteren mee te laten betalen. Daarnaast bekijken we hoe Kwintes kan
voorkomen dat gezinnen vanwege schuldenproblematiek uit huis geplaatst worden.
investeren in verduurzaming vastgoed
Het uitgangspunt is om alle eigen panden in 2030 ten minste naar energielabel A te brengen. Dit is in
lijn met landelijke verplichtingen. Het betekent voor de woningen die door onze cliënten worden
gehuurd lagere energielasten en beter geïsoleerde woningen

3. Kwaliteit van zorg
Kwaliteitsbeleid algemeen
Het kwaliteitsbeleid is gericht op het optimaliseren van zorg- en dienstverlening. Het management
vertaalt dit in beleid, zodat cliënten er op kunnen rekenen dat wat is afgesproken ook daadwerkelijk
wordt uitgevoerd en medewerkers kunnen rekenen op voldoende faciliteiten om goede zorg te
kunnen bieden in een goed werkklimaat.
Kwintes hanteert het Kompas Goede Zorg en is sinds 2016 ISO 9001 :2015 gecertificeerd. Het
Kompas laat zien hoe Kwintes haar kwaliteit en veiligheid organiseert, met aandacht vc 0er identificatie
risicomanagement en externe eisen. Hoe Kwintes het werk verdeelt, is in het Kompas’ er
9
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zes domeinen: de Kwintes medewerker, inhoud & Organisatie van zorg, facilitair, financiën, profilering
& contractering, bestuur, toezicht & medezeggenschap. MT-leden zijn domeineigenaren en houden
zicht op deze domeinen. Zij zijn in samenwerking met de gebiedsmanagers verantwoordelijk voor het
bereiken van de ambities. Doel van het Kompas is die kwaliteit leveren die Kwintes wil leveren: goede
zorg steeds beter.
Kwintes heeft zich in 2018 intensief voorbereid op het NEN 751 0-certificaat door de maatregelen voor
informatiebeveiliging verder aan te scherpen. De NEN 7510 betreft tevens de maatregelen om de
vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van gegevens te (waar)borgen. dat is
belangrijk vanwege de eisen die de AVG, de Europese Verordening Gegevensbescherming, stelt aan
de verwerking van persoonsgegevens. Eind 2018 vonden de NEN 7510 audits plaats en Kwintes
verwacht in 2019 het certificaat te behalen.
Voor het onderhouden van de 150- en NEN-certificaten beoordeelt het management jaarlijks het
kwaliteitsmanagementsysteem op geschiktheid en doeltreffendheid. Tevens worden hiertoe twee keer
paar jaar interne audits georganiseerd.
Directiebeoordeling
In 2018 is tijdens een overleg van het managementteam op basis van verzamelde informatie en
inzichten het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld. Deze keer stonden de
domeinen “de Kwintes medewerker” en “profilering en contractering” centraal. Deze beoordeling heeft
geresulteerd in enkele verbeteracties, o.a. team Werving & Selectie tijdig betrekken bij de bepalingen
SROI in de contracten met gemeenten, het voeren van ontwikkelgesprekken monitoren door te
registreren en het format Rl&E aanpassen v.w.b. het veilig incidenten melden.
Cliëntwaardering
Met ingang van 2018 wordt actuele informatie over de cliëntwaardering automatisch uit Pluriform, het
ECD van Kwintes. De gemiddelde waardering van cliënten bedraagt 7,8.
Onderzoek
Kwintes draagt op verschillende manieren bij aan onderzoek dat veelal wordt uitgevoerd door
studenten van de Hogescholen waarmee Kwintes samenwerkt. In 2018 werd met de promotie van
mevr. N. Bitter een langlopend rct-onderzoek afgerond naar de effectiviteit van de
begeleidingsmethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.
We verwachten dat de komende jaren tal van nieuwe vormen van zorg en ondersteuning nodig zullen
zijn. Om de effectiviteit hiervan te onderzoeken heeft Kwintes in 2018 besloten om een
programmaleider te gaan werven die in samenwerking met hogescholen, universiteiten, kenniscentra
en collega-instellingen verschillende vormen van onderzoek zal opzetten en coördineren.
Herstelondersteuning
Kwintes wil goede zorg bieden waarin mensen ruimte krijgen voor hun eigen herstelprocessen. Als
onderdeel daarvan bestaat binnen Kwintes sinds 2008 een Bureau Herstelondersteuning.
Herstelondersteuning omvat alle strategieën, informele en professionele hulp en steun en activiteiten
die het herstelproces ondersteunen. De persoon zelf ondersteunt zijn herstelproces net als naasten,
peers als ook professionals. Bureau Herstelondersteuning richt zich op drie pijlers:
het faciliteren van ontmoeting & zelfhulpactiviteiten (voor en door cliënten),
de kanteling naar een herstelondersteunende Organisatie (zorg en organisatie), en
kwartiermaken in de omgeving & stigmabestrijding (omgeving)
Het afgelopen jaar hebben tal van activiteiten plaatsgevonden, waaronder voorlichting (over
herstelondersteunende zorg, scholing aan (nieuwe) medewerkers en binnen de training goede zorg,
meerdere herstelwerkgroepen, bijeenkomsten “werken met eigen ervaring”, bijeenkomsten voor
naastbetrokkenen, fotovoice, WRAP en opzet van EVC (eerder verworden competenties).

-

-

-
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Bureau Herstel onderhoudt contacten met andere zorgorganisaties, gemeenten, landelijke
herstelwerkplaatsen, cliëntenorganisaties, scholen en UVW. Daarnaast werkt men mee aan de
opleiding begeleider met ervaringsdeskundigheid bij het ROC.

4. Medewerker
Vanuit de huidige ontwikkelingen liggen de uitdagingen voor Kwintes m.b.t. medewerkers met name
op het gebied van: in-, door- en uitstroom, leren & ontwikkelen en inzetbaarheid.
De ontwikkeling naar 7 x 24 uur ambulante begeleiding, de technologische ontwikkelingen en de
toename van de zorgzwaarte vragen om voldoende en gekwalificeerde medewerkers. In de afgelopen
twee jaar is net als elders in de zorgsector sprake van een (te) snelle doorstroom van
medewerkers. Gelukkig lukt het tot nu toe om voldoende medewerkers te werven.
De grote krapte op de arbeidsmarkt heeft ook te maken met beperkte instroom van jonge mensen
vanuit de opleidingen. Het vraagt van Kwintes om te blijven investeren in creatieve
arbeidsmarktcommunicatie, goede afspraken met opleidingsinstituten en een veilig leerklimaat.
-

-

Door de (te) snelle doorstroom is er echter wel extra inzet nodig om zowel nieuwe medewerkers te
werven als om nieuwe medewerkers in te werken in onze begeleidingsmethodiek en onze kaders en
richtlijnen in het Kompas Goede Zorg.
Verzuim
De laatste jaren is er sprake van een geleidelijk stijgend verzuim, zo ook in 2018. In de loop van 2018
is een aantal extra acties ingezet om de stijging van het verzuim een halt toe te roepen.
Uit een dossiercheck die medio 2018 heeft plaatsgevonden, kwam naar voren dat er sprake was van
nog onvoldoende regie op en planmatig werken aan verzuim. De extra ingezette acties zijn met name
gericht op het verbeteren van de regievoering op verzuim en het planmatig werken aan de
verzuimbegeleiding door de leidinggevende: deskundigheid Ieidinggevenden verhogen t.a.v. de visie
op en het beleid t.a.v. verzuim, meer ondersteuning van de leidinggevenden door de bedrijfsarts, de
P&O-adviseurs en de casemanager verzuim, actieve inzet van het sociaal medisch overleg en bij het
monitoren van het verzuim aandacht voor de belastbaarheid van teams.
Daarnaast zijn extra acties ingezet om de medewerkers beter toe te rusten op de eisen van het werk.
Dit omdat o.a. de doelgroepverzwaring en de veranderende eisen en werkwijzen ook van invloed zijn
op het verzuim. Acties met name gericht op het bieden van oplossingen ‘op maat’ voor team en
individuele medewerker, dit aan de hand van o.a. ontwikkelgesprekken, teamontwikkelplan en
loopbaan-APK (gericht op inzetbaarheid en loopbaan). Hiermee willen we tevens de uitstroom van
medewerkers verminderen.
Leer- en groeiperspectief
De Kwintes Academie vervult een belangrijke rol bij de groei en ontwikkeling van medewerkers en
teams, door diverse (in)formele leeractiviteiten te ontwikkelen c.q. te organiseren. Zo zijn in 2018 alle
teams naar de voorstelling van Plezant geweest wat ging over de thema’s en dilemma’s binnen
zelfstandige teams. Ook is er een nieuwe verdiepingstraining medicatie ontworpen en een training
financiële begeleiding, die beiden succesvol worden afgenomen. De Kwintes Academie heeft
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen door trainingen te ontwerpen rondom complexe zorgvragen,
begeleiden op afstand, rapporteren en het cliëntenportaal. Deze kunnen in 2019 gegeven worden.
De vraag naar maatwerktrajecten en teamaanvragen is gestegen en daarnaast is ook een toename
te zien in aanvragen voor intervisie en individuele coaching. Het aantal gevolgde e-learningmodulen
is afgenomen. Dit is te verklaren doordat in 2017 het ECD en het roosterprogramma beiden met
behulp van e-learning zijn geïmplementeerd. Intern heeft de Kwintes Academie gewerkt aan verdere
verbinding tussen training en coaching in de nieuwe organisatiestructuur.
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Er zijn in totaal 254 cursussen en trainingen via de Kwintes Academie gerealiseerd waarvan
90 teamtrainingen (totaal aan trainingen 2017: 238 waarvan 37 teamtrainingen). Ook zijn
trainingen aan externe partijen en aan vrijwilligers gegeven door de Kwintes Academie.
Er is 2271 maal een e-learning module gevolgd (2017: 3399) door 1154 (2017: 1267)
medewerkers. Voor de meeste modules geldt, dat ze onderdeel zijn van een blended traject
(e-learning module in combinatie met klassikale bijeenkomst).
De coaches Zorg&Kwaliteit zijn tot 1 september 2018 in 43 teams ingezet(in 2017; 50
teams). Sinds 1 september 2018 zijn ze verbonden aan de centrumgebieden en vindt de
aanmelding niet alleen meer plaats via de centrale ontwikkelomgeving.
De teamcoaches zijn tot 1 september 2018 o.a. betrokken geweest bij 65 teams (in 2017; 100
teams). Sinds 1 september 2018 werken ze vanuit samenwerkingsverbanden in de regio,
dicht bij de teams. Nu ze verbonden zijn aan de regio’s, vindt aanmelding niet alleen maar
plaats via de centrale ontwikkelomgeving.

Social Return On lnvestment
Het doel van Social Return On lnvestment (SROI) is om zoveel mogelijk mensen die zonder te
integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan
hierbij gaan om arbeids-, stage-, of leerwerkplekken.
Bij (nagenoeg) alle gemeentelijke inkooptrajecten komt de SROI verantwoording voor in het bestek en
betreft het verantwoordingspercentage 5% van de aanbestedingssom.
Kwintes voldoet aan de gemeente-specifieke verplichtingen aangaande SROI. Dit vraagt van ons
maatwerk, welke zeer arbeidsintensief is. Wij anticiperen hierop door bij elk
aanbesteding/offertetraject aan een leverancier voorwaarden te stellen op het gebied van SROI, IPS
(Individuele Plaatsing en Steun) en MVO (Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen) waarmee de
leverancier akkoord dient te gaan. Het resultaat hiervan verantwoorden wij aan de gemeenten.
Daarnaast zijn er 83 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt via SROI ingestroomd in
2018. Kwintes hanteert een voorrangsbeleid voor kandidaten met een uitkering. Bij het
sollicitatieformulier wordt gevraagd of kandidaten een uitkering ontvangen.
Gedragscode
Kwintes heeft een formele gedragscode. Deze code beschrijft expliciet hoe het gedrag van de
medewerkers dient te zijn naar de cliënten en hun naastbetrokkenen, naar elkaar en naar de
organisatie. Daarnaast zijn de medewerkers uiteraard ook nog gehouden aan de specifieke
gedragsregels/-codes geldend voor de eigen beroepsgroep.
In 2017 is de Kwintes gedragscode ter hand genomen om van de gedragscode van Kwintes en die
van RIBW Gooi & Vechtstreek één gedragscode te maken. Daarnaast is een bijstelling noodzakelijk
over alcohol- en drugsbeleid. Besluitvorming hierover zal in 2019 volgen.

5. Bedrijfsvoering
Planning en Control
In 2018 is er verder invulling gegeven aan de Planning & Controlcyclus. Daarnaast is de
managementrapportage (kwartaalrapportage) inhoudelijk aanzienlijk verbeterd en uitgebreid met
nieuwe stuurelementen. Er is een verdere aanzet gegeven om de periodieke voortgangsgesprekken
tussen de verantwoordelijke managers en diens leidinggevende te formaliseren. In 2019 vindt de
verdere doorontwikkeling van de Planning en Controlcyclus plaats.
Ter identificatie
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Risicomanagement
Kwintes heeft in 2018 verder aandacht gegeven aan integraal risicomanagement (IRM). In 2018 is de
risico-inventarisatie opnieuw in het MT besproken (zie onderstaande tabel), waarbij er getoetst is of
de risico’s (nog) aanwezig waren, de kans en het bijbehorende risico opnieuw zijn gewogen en de
benoemde beheersingsmaatregelen zijn beoordeeld op effectiviteit. Daar waar noodzakelijk zijn
nieuwe risico’s geïdentificeerd en de bijbehorende beheersingsmaatregelen belegd in de lijn.
We hebben geconcludeerd dat er overall voldoende maatregelen zijn getroffen om de
geïdentificeerde risico’s te beheersen. De risicobereidheid van Kwintes is dusdanig dat wij risico’s
proberen te minimaliseren. Wij beschouwen ons daarmee als risico avers.
In 2019 gaan we ons verder richten op de integratie van risicomanagement in de Planning &
Controlcyclus.
NR

1

2

3

5

Risico

Kans

Impact

Beheersingsmaatregel

Dalen contracten in omvang hoog
en prijs

hoog

Incidenten: agressie,
medicatiefouten, brand en
onnatuurlijk overlijden

hoog

hoog

Risico verkleinen Ontwikkelen marktstrategie.
Ontwikkeling accountmanagement.
Ontwikkeling nieuwe product
marktcombinaties.
Verminderen
Zowel preventieve als repressieve
kans dat
maatregelen toepassen.
incidenten
plaatsvinden

Hoog verzuim

hoog

hoog

Beheersen

Plan vastgesteld en uitvoeringsfase
gestart. Continue monitoring.

Onvoldoende gekwalificeerd hoog
personeel

hoog

Beheersen

Ontwikkelplannen opstellen,
coaching zelfstandige teams; werving
& selectie professionaliseren.

hoog

hoog

Risico verkleinen Beleid is opgesteld en
en beheersen
geïmplementeerd (NEN751 0 en
AVG); instructie medewerkers.

Datalek (niet voldoen aan
privacywetgeving)

Actie/toelichting

Strategische ontwikkelingen Informatisering en Automatisering (l&A)
Kwintes heeft in 2017, naar aanleiding van de herijking van de strategie, een vervolg gegeven aan de
l&A strategie. Dit heeft geleid tot een hernieuwde I&A strategie, die antwoord geeft op de wensen en
eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan informatisering en automatisering. Er zijn diverse
projecten benoemd (waaronder beeldbellen voor digitale zorgverlening) die de komende tijd zullen
worden uitgevoerd.
Nen751 0! Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In 2018 is de nieuwe wetgeving t.a.v. gegevensbescherming in werking (AVG/GDPR) in werking
getreden. Reeds in 2017 is er een traject door Kwintes gestart, om gecertificeerd te worden voor de
NEN751O (informatiebeveiliging in de zorg). Veel van de hieruit voortvloeiende acties hebben
overeenkomsten met de verplichtingen uit de AVG. In 2018 is de stuurgroep Compliance
gegevensbescherming actief geweest om Kwintes klaar te maken voor de certificering (in 2019) en de
AVG.
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6. Financiële informatie en prestatie-indicatoren
Financieel resultaat en omzet
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de belangrijkste financiële informatie en de prestatie
indicatoren opgenomen.
Het financieel resultaat van 2018 bedraagt € 1.894.398,- negatief. Dit is een aanzienlijke daling ten
opzichte van de realisatie van 2017. Het resultaat 2017 bedroeg € 11.724.367,- positief.
De daling van het financieel resultaat wordt in belangrijke mate verklaard door terugbetalingen van
subsidies aan gemeenten en een hogere personeelsinzet ten behoeve van onze cliënten.
Door het terugnemen van in het verleden verantwoorde impairments is de vermogenspositie
verbeterd. Dit komt ook naar voren in de diverse ratio’s.
De liquiditeitspositie is ook in 2018 positief sta biel gebleven.
Onderstaand is de ontwikkeling van het exploitatieresultaat weergegeven over realisatie 2017,
realisatie 2018 en de begroting 2019. In het overzicht is expliciet aandacht besteed aan de uitsplitsing
van het resultaat. Hierbij zijn de bijzondere éénmalige posten en de bijzonder kosten die ten laste van
het eigen vermogen zijn gebracht benoemd.

Resultatenrekening(x€ 1.000,-)
Omschrijving
Opbrengsten
Kosten
Jaarrekening resultaat
Bijzondere/eenmalige posten
Genormaliseerd resultaat
Bijzondere kosten tlv Eigen Vermogen
Genorm. resultaat ( md EV- projecten)

2017
the rzien)
realisatie
121.386
-110.262
11.124

201$
realisatie
116.409
-118.303
-1.894

begroting *)
122.412
-120.748
1.664

-3.881
7.243

3.677
1.783

0
1.664

0
7.243

1.533
3.316

3.283
4.947

2019

*) in de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met de hogere afschrijvingen
als gevolg van het terugnemen van de impairment ad €1,0 miljoen
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Financieel resultaat, omzet en ratio’s
Omschrijving

2018
116.408.654
-118.303.052
-1.894.398

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Resultaat

Omschrijving

2018

Resultaatratio

-2%

(Resultaat_in_% van de_Bedrijfsopbrengsten)

Liquiditeit (current ratio)

336,9%

(Vlottende Activa /Vlottende passiva)

Netto werkkapitaal (in duizenden)

47.925

((Vlottende_Activa -Vlottende_Passiva)/1000)

Solvabiliteit in relatie tot balanstotaal

75,4%

(Eigen vermogen in %van het Balanstotaal)

Weerstandsvermogen

90,3%

(Eigen_vermogen in %van de Bedrijfsopbrengsten)

Interest Coverage Ratio (1CR)

-7,4%

(Bedrijfsresultaat! Rentelasten)

Personeelskostenratio

73,9%

(Personeelskosten in % van de_Bedrijfsopbrengsten)

Treasury
‘r;ni-

Renterisico Portefeuille-methode
Maximaal percentage per jaar van de ‘reemd varmogenspositie per het laatst aijesloten boekjaar.
Tegenpartijrisico rating:
Minimale rating soor uitzettingen/beleggingen
-

..

Tegenpartijrisico

—

0

700/

min Na2
Geen rating/
Wft-toezicht,
categorieën

aantrekken middelen

Vrije liquiditeitsbuffer:
Bedraagt een minimaal percentage van de jaaropbrengsten en vargoedingen.
Herfinancierlngs- en beschlkbaarheidsrisico per jaar:
Maximaal percentage per jaar van de lang treemd vamlogenspositic per het laatst afgesloten boekjaar
Solvabilitelt
Maximale looptijd uitzetting gelden
Maximaal kassaldo
—

0 84°/

,

A
Geen rating/

-

Wfr-toeilcht,

-

categorieCn

38°!

46°!

maxl0%

8%

7100%
5 jaar
€5.000

74,91%
5 jaar
€5.000

Toelichting:
Afgezien van enkele kleine niet relevante afwijkingen heeft Kwintes voldaan aan de treasury-eisen ten
opzichte van de begroting. De treasury-commissie is tweemaal bijeen geweest in het jaar. Er hebben
zich geen bijzonderheden voorgedaan.
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5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Herzien

Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1

71.320.713
71.320.713

71.584.315
71.584.315

2
3
4

15.004.749
0
53.151.450
68.156.199

17.925.834
418.681
50.447.044
68.791.559

139.476.912

140.375.874

31-dec-18
€

31-dec-17
€

10.415
2.439.424
70.727.431
33.840.718
107.017.988

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Herzien

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

10.415
611.762
70.727.431
33.773.983
105.123.591

Voorzieningen

6

3.502.401

4.513.186

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

7

10.619.410

11,355.746

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

8

20.231.511
20.231.511

17.488.954
17.488.954

139.476.912

140.375.874

Totaal Passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref.

2018
€

Herzien
2017
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten wlz-zorg

10

754.895

6.526.724

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

11

97,203.679

96.063.622

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

12

11.750.302

10.499.021

Overige bed rijfsopbrengsten

13

6.699.778

8.297.168

116.408.654

121.386.535

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

86.095.930

80.188.750

Afschrijvingen op materiële vaste activa

15

5.146.486

4.731.512

Overige bedrijfskosten

16

26.931.806

25.153.987

Som der bedrijfsiasten

118.174.222

110.074.249

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.765.568

11.312.286

108.362
-237.192

121.285
-309.204

-1.894.398

11.124.367

2018
€

2017
€

0
-457.107
-1.437.291
-1.894.398

0
0
11.124.367
11.124.367

Financiële baten
Financiële lasten

17
17

RESULTAAT BOEKJAAR

RESU LTAATBESTEMM ING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onftrekking):
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserves
Algemene Reserve
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2018
€

Herzien
2017
€

€

-1.765.568

Aanpassingen voor
afschrijvingen
Desinvesteringen & duurzame waardevermindering materiële vaste activa
mutaties voorzieningen
-

-

-

15
15
6

11.312.286

5.146.486
-401.632
-1.010.785

4.731.512
-18.897
-790.311
3.734.068

Veranderingen in vloftende middelen:
vorderingen
vorderingen/schulden uit hoofde van fin. tekort respectievelijk -overschot
kortlopende schulden fexcl.schulden aan kredietinstellingen)
-

-

-

2
3
8

2.921.085
417.624
3.302.656

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

17
17

1

-6.672.969
95.281
-1.225.569
6.641.365

-7.803.257

8.609.866

7.431.333

109.419
-214.900

Totaal kasstroom uit Operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

3.922.304

121.285
-309.204
-105.480

-187.919

8.504.385

7.243.414

-5.676.503
612.860

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-8.372.179
0
-5.063.644

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Kortiopend bankkrediet

7

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-8.372.179

0
-736.336
0

0
-2.006.426
0
-736.336

-2.006.426

Mutatle geldmiddelen (ii. kortl. schulden aan kredietinstellingen)

4

2.704.406

-3.135.191

Saldo liquide middelen per 31 -12-2018 en 01 -01-2018
Stand geldmiddelen per 1januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

4
4

50.447.044
53.151.450
2.704.406

53.582.235
50.447.044
-3.135.191

Toelichting:
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 het gedeelte dat
betrekkino heeft oo de aflossina als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Stichting Kwintes
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling (stichting) Kwintes is ststutsir (en feitelijk) gevestigd te Zeist, op het sdres Lssn vsn Vollenhove 3213 en is geregtstreerd onder KvK- nummer 30211012.
De Stichting heeft tot doel het (doen) verlenen vsn gezondheidszorg wssronder in het bijzonder begrepen het bieden ven zorg en dienstverlening aan
personen die els gevolg ven psychiatrische en/of psychisch socisle problemen voor langere tijd beperkt zijn in hun socissl en msstschsppelijk functioneren.
Versta ggevingsperiode
Deze jasrrekening heeft betrekking op het boekjssr 2018, dst is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.
Grondslagen voor het opstellen van dejearrekening
De jssrrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jasrveralaggeving RJ 655 en titel 9 BW2 en de bepalingen
vsn en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en eemipublieke 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.
Contlnuïtelta veronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteiteverondemtelling, Ultimo heeft Kwintes een meer dan gezonde financiële uitgangssituatie.
De vermogenspositie van Kwintes is met een solvabtliteit van ongeveer 9D% meer dan voldoende en ligt ver boven het gewenste minimum van 25%.
De liquiditeit per ultimo 2018 van €53,1 miljoen is als uitermate gunstig te bestempelen en ligt ver boven het gewenste minimum van 1. (current ratio)
Aanvullend kan gesteld worden dat Kwintes beschikt over een solide en gezonde vaatgoedportefeuille met een goede geografische spreiding. Er zijn weinig toetreders
op de markt waar Kwintea werkzaam is en zij vormen geen directe bedreiging. Ook heeft kwintes een grote geografische spreiding qua contracten met diverse
centrum gemeenten waaronder enkele meerjarige contracten.
Vergelijking met voorgaend jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
Per 1januari 2018 is Stichting Kwintes juridisch gefuseerd met stichting RIBW Gooi en Vechtatreek. Hierbij is stichting Kwintes de verkrijgende rechtspersoon
en stichting RIBW Gooi en Vechtstreek de verdwtjnende rechtspersoon. Bij de juridische fusie is de ‘pooling of intereata’-methode gehanteerd waarbij de activa
en paaaiva (tegen boakwaarden) en resultaten van betrokken partijen zijn samengevoegd aan het begin van het boekjaar. De juridische totstandkoming van de
samenvoeging is verwerkt op de datum van deze juridische totstandkoming. De vergelijkende c(fem zijn aangepast alsof de aamengesmolten entiteit altijd al bestond.
Dit vergelijkende cijfers betreft derhalve de geconsolideerde jaarrekening van stichting Kwintes over 2017. Er heeft in boekjaar 2018 echter foutheratel plaatsgevonden,
waarbij de vergelijkende cijfers van het eigen vermogen en de materiële vaste activa van 2017 zijn aangepast. ie paragraaf 5.1.4.2 materiêle vaste activa
en eigen vermogen voor een nadere toelichting omtrent het foutherstel.
De juridische totstandkoming van de samenvoeging is verwerkt per 1januari 2018. Hieronder is een overzicht opgenomen van de ingebrachte activa
en passiva per 1-1 -2018:
Entiteit:
Stichting Kwintes
Stichting RIBW G&V

Activa
131.303.794
9.072.D80
140.375.874

Passiva
Waarvan EV
131.303.794
100.806.576
9.072.080
6.211.412
140.375.874
107.017.988

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 ectiva 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 waarderingagrondsiagen zijn naar mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en een aantal
schattingen en veronderstellingen:
Waardering vaste activa.
Waardering voorzieningen

-

-

Verbonden rechtspersonen
Stichting Kwintea is per 1januari2018 juridisch gefuseerd met Stichting RIBW Goot en Vechtstreek. Kwintes was reeds op 1juli2016 bestuurlijk gefuseerd met
RIBW Gooi en Vechtstreek en heeft voor de jaren 2016 en 2017 een geconsolideerde jaarrekening opgesteld.
5.1.4.2 Grondatagen van waarderIng van actlva en paaslva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de andere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasatroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balana verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de ondememing 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 economiache 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 ta van een
belangrijke verandering in de economische rsaliteit wordt uitgegaan van de economiache 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 ie 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-veriiesrekening
opgenomen, rskening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economiache 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’a, wat ook de functionele valuta is van stichting Kwintea.
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Stichting Kwintes
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passive vervolg
-

Materiële vaste ectiva

De materiële veste activa worden gewaardeerd tegen verkrijginga- of vervaardigingsprijs onder aftrek van oumulatieve afschrijvingen.
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 verkrijginga- of vervaardigingaprtjs 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 materële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Terreinvoorzieningen 5%
Gebouwen 2,5% 5%
Verbouwingen 5%
Keukens 20%
Installaties 10%
Inventaris 20%
Vervoermiddelen 20%
Automatisering 33,3%

-

-

-

-

-

-

-

Periodiek groot onderhoud wordt volgena de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij wordende totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Effect terugnemen Impstrment middels foutherstel
In de jaren 2012 tot en met 2016 heeft er in totaal voor een bedrag van €25,8 miljoen plaatsgevonden aan impairment.
Tot en met 2017 is er gebruik gemaakt van de gebouwgebonden methode om vest te stellen of er sprake is van mogel(ke atwaardering van het vastgoed.
In 2012 is de overgangsregeling gestart van de kapitaallasten. Hiermee is het invoeringatraject ingegaan naar een integraal tarief.
De bekostiging bestond uit twee componenten: de zorgvergoeding en de vergoeding voor het vastgoed. Vanaf 2018 is deze uitaplitsing in de
tarieven niet meer aanwezig. Door deze verandering zijn de opbrengsten ten aanzien van het vastgoed niet meer specifiek identificeerbaar.
Deze verandering gaf aanleiding om vast te stellen of dein de voorgaande jaren genomen impainnent nog steeds juist en volledig is.
Door de verandering in de bekostiging is er een bedrijfswaardeberekening opgesteld op basis van de integrale methode in plaats van de gebouwgebonden methode.
Hierbij is beoordeeld of de toekomsfige kasstromen aanleiding geven om een aanvullende impainnent te doen of om dein het
verleden genomen impairment geheel of gedeeltelijk terug te nemen of om deze te handhaven.
Op basis van de uitkomsten van de bedrijfawaardeberekening volgens de integrale methode is de conclusie dat de impairmenta volledig teruggenomen
moeten worden. De effecten van deze wijziging worden volgens de richtlijnen voor de jaaivemlaggeving aangemerkt als “foutherstel” omdat hiermee in
voorgaande jaren rekening gehouden had moeten worden.
Conform RJI5O is het als volgt in de jaarrekening 2018 verwerkt:
Het cumulatief effect is als rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen verwerkt aan het begin van het boekjaar 2018.
In de jaarrekening 2018 zijnde vergelijkende cijfers over 2017 aangepast.

-

Veste ectlve bijzondere weerdeverminderlngen
-

Kwintes heeft in het boekjaar 2018 alle bUzondere waardevarminderingen die zij in het verleden (vanaf boekjaar 2012) heeft geboekt integraal teruggenomen
op peildatum 01-01-2017 vanwege foutherstel. De gedane affioekingen zijn hiermee ongedaan gemaakt voorzover de toegenomen boekwaarde daardoor
niet hoger wordt dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) indien in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingaverlies voor de activa
zou zijn verantwoord. Hieronder een mutatieoverzicht:
Mutetie vedoopovenicht Meteflëfe veste ective 1-1-2018 (herzien)
Omschrijving
Stand in jaarrekening 2017
Terugname duurzame waardevermindering 2012-2017

Bedragen
4g355,33g
22.228.g26
71.584.315

De €25,8 miljoen teruggenomen impairment bevat €2,6 mi(oen aan afschrijvingen betrekking hebben op de periode 2012-2016 en €1,0 miljoen aan sfschrivingen 2017.
Effect voor resultaat en vermogen:
Afschrijvingen over 2017 stijgen met €1.017.226 (afschrijvingen over 2017 voor fouthemtel bedragen €3.714.286)
Resultaat over het boekjaar 2017 daalt als gevolg van de hogere afschrijvingen met €1.017.226 (resultaat over 2017 voor fouthemtel was € 12.141 .5g3).
Eigen vermogen ultimo 2017 stijgt met € 22.228.g25 (Eigen vermogen voor fouthemtel was: € 84.1g2.061).

-

-

-

Ven’reemding ven veste ective
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of een lagere opbrengstwaarde.
Finenciëie instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmïddelen, leningen en overige financteringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen kosten. Stichting Kwintes heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (dervaten).
Alle financiële instrumenten worden bij de eemte opname verwerkt tegen reële waarde, daarna tegen reële waarde of geamortiseerde kostprijs.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Kwintes heeft geen verstrekte leningen. Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.
Langlopende en kortiopende schulden en overige finenclële verplichtingen
Langlopende en korilopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortisesrds kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waerdeverminderingsveriiezen.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar vsn de langlopende schulden worden opgenomen onder kortiopende schulden.
Onderhenden werk uit hoofde ven DBC’s / DBC-zorgpmducten (en DBBC’s)
Het onderhanden werk uit hoofde van DEC’s t DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de vemaardigingsprijs, ]rPrriØ,IIupn&vaarde van
de reeds bestede verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de 1
/ Cjygrçvoj%fen de utirtftp
lCama
Q .oun an 5
boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

t;

Onderhenden frejecten WMOijeugdzorg
Onderhanden trajecten WMO4eugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verricht ngen, of’
de oprengstwaarde van
de trajecten indien deze lager is. De productie van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan e trajecten die ultim4 boekjaar
openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.
Building ë’befter
working wortd
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Stichting Kwintes
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva vervolg
-

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief tranaactiekosten. Er vindt geen toepassing plaats van de effectieve rentemethode.
Een voorziening wordt getroffen op vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De debiteurenvoorzioning is bepaald op basis van ouderdom en ingeschat
percentage van oninbaarheid.
Llqulde middelen

Liquide middelen bestaan uit direct opeisbare kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kwintes heeft geen rekening-courant schulden bij financiële instellingen. Uquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
Eigen Vermogen
Mutatie
Omschrljvtng
AWBZ en Wlz opgebouwd vermogen 1-1-2018
Terugname duurzame waardevermindering 201 2-2014
._.

0

S___1&._,4_.._

--

Bedragen
48.717.984
22.009.447
70.727431

Mutatie verloopoverzicht Algemene en overige reserves 1-1-2218 (herzien)
Omschrijving
Bedragen
Overige reserves:
33.024.238
Terugname duurzame waardevermindering 2015-2016
1236.706
Hogere afachrijving 2017
-1.017.226
Aanpassing voorziening LFB
176000
Aanpassing kortiopende schulden LFB
422.000
33.841.718

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte atdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn
gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom aan middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze
is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
en verliezen af te wikkelen.
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.
In verband met foutherstel zijnde voorzieningen per 1-1-2018 aangepast conform onderstaande overzicht:
Mutatle verlooooverzlcht Voorzlenlnuen 1-1-2018 (herzien)
Omschrijving
Jubileum -Uitkering
LEE Overgangsregeling
Zorgafspraken
Reorganisatie
Langdurig Verzuim
ORT

laarrek. 2017
297.475
1.512.000
2.161.280
217.839
339.944
160.648
4.689.181

herzien
297.475
1.336.000
2.161.280
217.839
339.944
160.648
4.513.184

verschil

verwerkt In
0
176.000 Algemene reserves
0
0
0
0
176.000

Voorziening Jublieumultkenng:
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, blijfksns en leeftijd. De gehanteerde discontovoet bedraagt 131%.
Voorziening persoonlijk levensfase budget, afgekort PLB (zonder toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PEL) betreft een voorziening uit hoofde van een cao verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+.
Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig
uit te keren PBL uren en extra aanvullende jaaruren. De berekening is gebaseerd op de cao bepalingen, blijfkans en leeftijd.
De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,20%
-

Voorziening Zorgafsprsken:
Met de Gemeente Almere is een afspraak over de nacalculatie 2015 gemaakt mbt de voorvorming van een voorziening die mag worden aangewend
om toekomstige tekorten op geleverde zorg of overproduktie op te vangen. De voorziening is op basis van de nominale waarde,
Voorziening Langdurig verzuim:
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de loonkosten van medewerkers die naar verwachting niet zullen
terugkeren in het arbeidsproces. Het gaat hier om medewerkers ziek uit dienst, langdurige zieken met/ zonder verzekering.
Voorziening DRT:
De voorziening ORT betreft een voorziening die is gevormd op basis van nominale waarde om de financiële consequenties af te dekken vanwege het eventueel
alsnog moeten uitbetalen van ORT over uitgekeerd vakantiegeld voor de periode 2013-2015.
De berekening is gebaseerd op de uitbetaalde ORT en het evenredig deel hiervan rekening houdend met het aantal op te nemen vedofuren op basis van de cao.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortiopende schulden hebben een
verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij een eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De efiossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden word—-i opgenomen
onder kortiopende schulden.
.

Ter identificatie

In verband met foutherstel zijnde kortiopende schulden per 1-1-2018 aangepast conform onderstaande overzicht:
Mutatie ve4oopoverzlcht kortiopende schulden 1-1-2018 (herzien) (alleen gewijzigde posten)
Omschrijving
herzien
jssrrek. 2017
Opgebouwde rechten LEE
3.793.000
3.371.000
Saldo overige posten
14.116.954
14.116.954
17.909.954
17.487.954
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Stichting Kwintes
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van reeulteatbepallng
Lease
De beoordeling of een overeenkomst zich kwalificeert eis lease’ vindt plaats op grond van de economische realiteit op het tijdstip van aangaan van het contract,
Operationele lease
Verplichtingen met betrekking tot operationele leasing worden verwerid in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.
De verplichtingen vanaf 2018 zijn opgenomen onder de niet uit da balans bljkende verplichtingen.

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verelagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingagrondelagen.
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 verelagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpaasingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toagerekend. In het geval van een
geconstateerde fout in vcorgaande boekjaren wordt foutheretel toegepast.
Opbrengefen
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze ken worden bepaald, de
inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk ie, de mate waarin de dienstverlening op balanadatum ie verricht betrouwbaar ken worden bepaald en de reede gemaakte
koeten en de koeten 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 werden bepaald, worden de opbrengsten verwerid tot het bedrag ven de koeten 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.
Overheideeubeidiee
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als voomitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep
zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compeneatie van door de groep gemaakte koeten worden systematisch als opbrengsten in da winst-enverliesrekening opgenomen in dezelfde periode ale die waarin de koeten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de koeten van een actief worden
systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruikaduur van het ectief. Een krediet afgesloten tegen een legere rente dan de marktrente, wordt ale schuld
in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tueeen het hogere ontvangen bedrag ven het krediet en de
boekwaarde bij eemte verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

Personele koeten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de erbeidevoorwearden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze vemchuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
bel aatingautoriteit.
De beloningen van het pemoneel worden als laat in de winet-en-verilearekening 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 verachuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overiopend
actief voor zover er sprake zal zijn van temgbetaling door het pemoneel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (aabbatical leave, gratificaties e.d. j worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte
vergoeding ten gevolge ven gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding ie ontstaan op of vérir belanadatum en een betrouwbare schatting
van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloelend uit leveneloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijvel 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) wordende verwachte lasten
verantwoord in de periode waarover deze beloning ie verschuldigd. Voor op balanadatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomat doorbetalen van beloningen (inclusief
ontalagvergoedingen) aan personeelsleden die op balenedatum 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 deabetreffende
verplichting op balanedatum af te wikkelen. De beste schatting ie gebaseerd op contractuele afspraken met pemoneeleleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedfngen
Ontelagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in mii voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als
laat verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontalagvergoeding. Als het ontslag onderdeel ie van een reorganisatie,
worden de koeten van de ontalagvergoeding opgenomen in een reorganiaatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontalagvergoedingen worden
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontalagvergoeding een verbetering ie van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering
plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontalegvergoedingen worden gewaardeerd op bede van de beate schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Pensioenen
Stichting Kwinntee heeft voor haar werknemers een toegezegde peneioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op
een pensioen dat ie gebeaeerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Kwintea. De verplichtingen, die
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfetakpenaioenfonda Zorg en Welzijn. Kwintea betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarijke geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingegraad van het pensioenfonds (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1januari 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort
ook een nieuwe berekening van de dektdngagraad. De ‘nieuwe’ dekkingagreed ie het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingegraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de
dekkingegraad nu minder eterk schommelen. De beleidedekktngagraad per 31 december 2018 bedraagt 1 Bi 3%. Het vereiste niveau van de dekkingagraad ie 124%. Het
pensioenfonds verwacht volgens het hemtelpian binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra etortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Kwintea heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in eval van een tekort bij het
peneioenfonde, andere dan het effect van hogere toekomstige premies. Kwintea heeft daarom alleen de verechuldigde premies tot en met he eiTa*dt6ikjtete
jaamekening verantwoord.
Ernst & Voung Ac
ntents LLP
Financiële baten en lasten
De financiële baten en leaten betreffen van derden en groepamaateohappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepemaatechep jen betaald» ‘te betale
tereet.
Tevens ie hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenawaarde gewaardeerde deelneminge den’.’., ontvangen divi@enden ven
deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeverenderingen ven finan til
live en eff4ten.
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Stichting Kwintes
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.3 Grondslagen van reaultaatbepaling -vervolg
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 zorgkantoran respectievelijk de zorgverzekeraara 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 continctteit van zorgverlaning voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico’s in deze omzet van Kwintea, die
naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van atichting en veiwertd 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 sepamte voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige
beschikking! woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevertng, zelfindicatie door medewerkers, retourberichten iWmo, overeengekomen social return, specifieke bevtndingen uit controle
van de verantwoordingen etc.
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waarde stichting een contrecteringsrelalle rnee heeft op basis
van het landelijke iSD Accountants protocol 2018. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar
beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 201 g of
later,

5.1.4.4 Grondslagen voerde opstelling van het kaaatroomovenicht
Het kaastreomoverzicht is op basis van de indirecte methode samengesteld.
De geldmiddelen in het kaastroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg
van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. Kwintes heeft geen beleggingen.
Alle vermelde bedragen zijn tegen de nominale waarde. Kwintes heeft geen kaastromen uit financieel afgeleide instrumenten.
5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na baiansdawm
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 verwerid in de
jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balanadatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn
voor de oordeelavorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
5.1.4.7 Waarderingsgmndsiagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving tnzake de WNT, waaronder de inatellingsapectfieke
(seclorale) regels.

Ter identificatie
Ernst & Voung Acc untents LLP
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5.1.5 TOELtOKTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-18
6

Honden
31-dec-17

€

Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Verbouwingen
Keukens
Installaties
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering
Activa in uitvoering

10.410.980
223523
43.467.320
3.4g7.620
687.134
5.BBB.622
2,358,339
366.918
2.113.343
2.506.g14

1o.173.g4g
232246
M.603,lgl
2.g83.52o
794.661
6.318520
2.705.724
468,062
1.584.382
1.720.060

Totaal materiële veste acëva

71.320.713

71.584.315

31-dec-18
€

Honden
31 -dec-17
€

Boekwaarde per 1 janusri
Bij: investeringen
Bij: Tarugneming bijzondere waardevermindering (impairmenta)
Af: afschrijvingen
Af: afschrijvingen (bijzondere waardevermindering)
Af: desinvesteringen

71.584.315
5.094.112
0
-5.146.486
0
-211.228

67.924.751
8,372.179
0
4.731.512
0
18.897

Boekwaarde per 31 december

71.320.713

71.584.315

Hel verloop van de materiële acliva in hel verstagjaar is als volgf weer te geven:

Toeltchttng:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroap wordt verwezen naar het mutatieoverzicht MVA
De waardering van het vastgoed is in 2018 aangepast. Als gevolg daarvan zijnde vergelijkende cijfers 2017 herzien.
In paragraaf 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva wordt dit nader toegelicht.

Ter identificatie
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
2. Vorderingen en overiopende activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen op debileuren
Onderhanden werk (Nog te fectureren omzet DBCs, WMO, Jeugdwet en MC)
Nog te ontvangen subsidie kapitaallaaten
Egelisatierekening WMO en Subsidies
Fietsenplan
Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen/nog te ontvangen bedragen

12.929.526
84.915
0
952.265
34.845
102.304
920.893

12.431.925
276.46g
42.339
4.277.664
26.089
105.626
765.722

Totaal vorderingen en overlopende acfive

15.004.74g

17.g25.834

Toelichting Dabiteuren:
Op de vorderingen debiteuren is een bedrag van € 140.676,- (2017: €455.204,-) in mindering gebracht als voorziening.
Het betreft os. oude vorderingen voor gefaclureerde PGB contracten, DBC,- en overige debiteuren die betrekking hebben op met name inkomsten uit
WMO coniracien mat diverse Gemeenten. Op basis van ouderdom wordt het risico van niet te ontvangen ingeschat d.m.v. percentages oninbaarheid.
Op het onderhandenwerk DBC is een bedrag van € 200.000 in mindering gebracht als voorziening.
In de vordering op debiteuren is een bedrag van €12,1 mln gefactureerd in januari en februari 2019. (€12,4 mln in 2018) waarvan medio mei 2019

Toelichting Egaiiaatierekening WMO:
Deze post betreft de vorderingen op Gemeenten in het kader van de Wmo en of (eugdwet vanuit de bevoorschotting en afstemming van de verant
woording nacalculaties uit de portals met Gemeenten.
31-dec-18
De grootste bedragen van de post zijn van:
€
€
TOM/Rijstreek, het betreft afrekeningen 2017 en 2018
227.727
Gemeente Almere, het betreft nacalculaties 2016 en 2018
248.598
Gemeente Lelystad, het betreft nacalcolsües 2016
137.901
Gemeente Wijk bij Duurstede, het betreft nscalculatie 2018
40.g80
Gemeente Amersfoort, het betreft nacalculatie 2016
0
Gemeente Gouda (o.s. Voortouw)
277.653
-Overige
lg.406
952.285
-

-

-

-

-

-

31-dec-17
0
1.746.686
420.482
0
1.617.845
386.771
106.080
4.277.664

ToelichtIng overige vorderingen/nog te ontvangen bedragen:
In de overige vorderingen is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor teruggave energiebelssting 2018. Daarnaast is hierin ook een bedrag
opgenomen vsn € 209.000 als vooruitbetaalde kosten 2019.

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
2016
€

2017
€

2018
€

totaal
€

Boekwaarde per 1januari

48.728

369.953

0

418.681

Finsncieringsverschil boekjaar
Correcties (voorg.) jaren/overproduktie

0
0
-48.728
-48.728

0
162.988
-532.941
-369.953

0
0
0
0

0
162.988
-581.669
-418.681

0

0

2018
€

2017
€

0
0
132.607
132.607

5.908.811
-5.675.018
136.160
36g.g53

31-dec-IS
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen

53.104.376
47.074

50.392.335
54.709

Totaal liquide middelen

53.151.450

Betalingen/ontvangsten

Sub-totaal mutstie boekjaar
Boekwaarde per 31 december

0

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

0

a interne berekening
b= overeenstemming met NZA, bedrag is in januari 2018 ontvangen
c definitieve vaststelling NZA
Specificatie financieringsverschit in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Af: correctie i.v.m. produktie 2017 / 2016
Totaal mutatie boekiaar
Als gevolg van facturstie vanaf 2018 te er geen sprake meer van een flnancieringsverschil.
4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Toelichting liquide middelen:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting, behalve de geblokkeerde spaargelden ter hoogte van het bedrag van de iiJd&k& Voung Ac7ounjants LLP
bankgaranties.
De banksaldi staan met uitzondering van de ‘werkrekeningen’ op direct opvrsagbsre spearrekeningen bij RABO bank, ABN-AMRO bank, NS en ING bank.
De gemiddelde rentevergoeding in 2018 bedroeg 0,2%. (2017: 0,2%)
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA

5. Eigen vermogen
Herzien
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Beatammingsreservea
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige maerves
Totaal eigen vermogen

31-dec-18
€

51 .Hnr47

10.415
611.762
70.727.431
33.773.983

10.415
2.439.424
70.727.431
33.840.718

105.123.5g1

107.017.gBS

Overige
mutaties

Saldo per
31 -dec-2018

€

€

—.

€

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2018
€

bestemmino

10.415

0

0

10.415

10.415

0

0

10.415

Saldo per
1-ian-2018
€

Resultaat

Overige

bestemmtnn

mutatts

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

Bealemmingareaerves:
Bestemmingaraservea CG Amerfoort 2015 *1)
Beatemmingsreserves CC Utrecht 2015 *2)

1.068.869
1.370.555

457.107
0

0
-1.370.555

611.762
0

Totaal beatemmingareservea

2.439.424

457.107

-1.370.555

611.762

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Resultaat

Bestemmlngsresenies
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting Bestemmingreserves:
*1) Deze baatemmingareserve is gevormd t.b.v. overleg inzake bevorderen uitstroom uit bw met de CG Amersfoort.
--

*2) Deze bestemmingareserve is gevormd t.b.v. overleg inzake bevorderen uitstroom uit bw met de CG Utrecht. Na afwikkeling van de jaren 2015-2018
met de Gemeente Utrecht is de bestemmingsreserve naar de overige reserves omgezet.

Bestemmlngs fondsen

Herzien
Satdo per
1-tan-2018
€

Resultaat-

Overige

Saldo per

bestemmtnn

mi,tatte

31-dec-2015

€

€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten:
AWBZ en WLZ opgebouwd vermogen

70.727.431

0

0

70.727.431

Totaal bestemmingalondsen

70.727.431

0

0

70.727.431

Saldo per
1-jan-2018

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2018

€

€

€

€

Overige reserves:

33.840.718

-1.437.291

1.370.555

33.773.983

Totaal algemene en overige reserves

33.840.718

-1.437.291

1.370.555

33.773.983

Het verloop is als volgt weer te geven:

-

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Herzien

Algemene reserves:

Toelichting eigen vermogen:
Vanwege foutherslel neer aanleiding van het integmal terugnemen vsn duurzame waardevermindering vastgoed en foutherstel LFB verplichtinglvoorziening
is het beginvermogen aangepast. Zie voor verdere toelichting 5.1.4.2 Grondslagen ven Waardering activs en psssive onder Eigen Vermogen.
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-

6. Voorzlenlngen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Jubileum -Uitkering
LF0 Overgangsregeling
Zorgafspraken
Reorganisatie
Langdurig Verzuim
ORT
Totaal Voorzieningen

Herzien
Saldo per
1-jan-2018
€
2g7.475
1.336.000
2.161.260
217,63g
33gg44
160.648
4.513.186

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€
154.182
3g.638
0
0
404.730
0
598.550

€
-53.145
-195.638
-1.043.232
-52.843
-150.906
-93.464
-1.589.228

€
0
0
0
0
0
-20.107
-20.107

Saldo per
31-dec-2018
€
398.512
1.180.000
1.118.048
164.996
593.768
47.077
3.502.401

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen ets langlopend moet worden beschouwd:
31-dec-2018
€
2.086.708
1.41 5.6g2
215.197

Kortlopend deal van da voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopand deal van da voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan> Sjaar
Toelichting voorziening Jublieumuitkering (o.b.v. contante waarde):
De voorziening jubileum-uitkeringen is in 2005 nieuw gevormd op basis van nieuwe wettelijke regelgeving, de kosten inzake uitkeringen bij dienst
jubilea worden aan deze voorziening onttrokken. Jaarlijks wordt de mutatie berekend op basis van het actuele personeelsbestand.

Toelichting voorziening LFB overgangsregeling (o.b.v. contante waarde):
De voorziening LFB Overgsngsrgeling is in 2009 nieuw gevormd op basis van CAO afspraken. Deze afspraak houdt in dat
alla medewerkers die per 31-12-2009 tussen de 45 en 50 jaar oud zijn én die minimaal 10 jaar in de zorg werkzaam zijn
als ze 55 jaar worden inéëns 200 uur (o.b.v. fulltime) ouderenverlor ontvangen naar. Dsamaast ontvangen deze medewerkers jaarlijks extra uren
op basis van hun leeftijd varrierent van 45 tot 115 uren tot de pensioengerechtigde leeftijd.
De voorziening bestaat uit 2 tranches:
1. Eenmalige storting
2. Extra uren
De voorziening geeft deze verplichting per 31-12-2018 op basis van contante waarde weer en zal jaarlijks per 31december op basis van
bovenstaande criteria opnieuw herzien worden. De gebruikte diaconteringsvoet bedraagt voor 2018 1,20%, (2017:1,31%)
De blijfkans van medewerkers is ie 2018 ingeschat met dezelfde uitgangspunten als in 2017. De blijtkana van medewerkers boven de 45 jaar is zo is
gebleken na intern onderzoek niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2017.
Toelichting voorziening Zorgafapraken (o.b.v. nominale waarde):
Met da Gemeente Almere is overeengekomen dat het ontvangen subsidiebedrag over 2015 betreffende de 5% bonusregeling als voorziening
dient te worden opgenomen en aangewend dient te worden om toekomstige tekorten op geleverde zorg of overproduktie op te vangen. Hel gaat om een
bedrag van € 1.118.048. Ultimo 2017 is eveneens een voorziening gevormd voor het ontvangen subsidiebedrag 2016 betreffende
de 5% bonuaregeling. le 2018 is dit bedrag onttrokken uit de voorziening zorgafspraken. Het gaat om een bedrag van €1.043.232,- welke is
aangewend voor de vordering.
Dii bedrag is in 2017 meegenomen in de overige opbrensten van de Resultstenrekening en als vordering onder de Egalisatierekening WMO
en Subsidies geboekt.
Toelichting voorziening Reorganisatie (o.b.v. nominale waarde):
De Reorganisatie voorziening heeft betrekking op de personele consequenties in verband met de herstructurering van de organisatie.
Toelichting voorziening Langdurig Verzuim (o.b.v. nominale waarde):
De Langdurig Verzuim voorziening is nieuw gevormd in 2009 en heeft betrekking op de financiële consequenties van medewerkers die langdurig
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Vanaf 2016 is het de WGA componant teoegevoegd aan de voorziening, voorheen werd slechts hel ZW risico
meegenomen.
Toelichting voorziening ORT (o.b.v. nominale waarde):
Da ORT voorziening is nieuw gevormd in 2016 en heeft betrekking op de financiële consequenties van het alsnog moeten uitbetalen van ORT
vergoeding over vakantieuren voorde periode 2013-2015. De laatste uitbetaling van deze CAO afspraak zal in maart 2019 plaatsvinden.
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7. Langlopende schulden
De specificatie is eis volgt:

31-dec-18

31-dec-17

€

€

Schulden een kredietinstellingen
Overige langlopende schulden (Innovetieplen Gemeente Amersfoort)

10.380.000
23g.410

11.005.000
350.746

Totaal langlopende schulden

10.61g.410

11.355.746

2018
€

2017
€

Boekweerde per 1 jenuari
Bij: lnnovetieplan Gemeente Amersfoort
Af: aflossingen Leningen
Af: aflossing overige langlopende schulden (lnnovsfieplan Gemeente Amersfoort)

12.173.20g
0
625.000
111.336

14.17g.635
0
625.000
1.381.426

Boekwaarde per 31 december

11.436.873

12.173.20g

625.000
1g2.463

625.000
1g2,463

10.61B.410

11.355.746

817.463
10.61g.410
7.880.000

817.463
11.355.746
8.887.830

Het verloop is eis volgt weer te geven:

Af: eflossingsverplichting komend boekjeer langlopende leningen
Af: eflossingsverplichting komend boekjaar overige langlopende schulden
Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welke mate (hef totaal ven) de langlopende schulden ets lenglopend moet worden beschouwd:
Korilopend deel yen de langlopende schulden (< 1 jr.), eflossingsverplichtingen
Lenglopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balenspost)
Hiervan lenglopend (>Sjeer)

Voor een nadere toelichting op de langlopende leningen wordt verwezen neer bijlage 5.1.7 overzicht langlopende leningen.
De aflossingeverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Met de Gemeente Amersfoort zijn afspreken gemaakt met betrekking tot een inovatieplan Beschermd Wonen. Dit plan beslaat 1B% van het WMO contract 2015
en zal de komende 10 jaar gerealiseerd worden. Het gaat om een bedrag van €1 .B24.B35,-. De langlopende schuld zal ten gunste van het resultaat (Opbrengsten
Beschermd Wonen) in 10 jaar uitgenut worden. In 2017 is een bedrsg yen € 1.381.426,-els uitputting geboekt op de langlopende lening.
In 2018 is € 111.336,- als uitputting geboekt op de lenglopende lening.
Er is voor Stichting Kwintes geen sprake van convenanten.
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8. Overige kofliopende schuiden
Herzien
De specificatie is als volgt:

31-dec-IS
€

31-dec-17
€

Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Vakantiegeld
VekentiedegerVss+ VerioftegelinglOvepwertdEindejearsui&ertnglLoopbeanontwikkeling
Opgebouwde rechten LPB
ORT december
RC bewoners fondsen bewoners & vakantie/giften bewoners
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Schulden terzake pensioenen
Vooruitonwangen bedragen en egalisallerekening WMO
Nog te betalen salarissen
Diverse MO-VO activiteiten
Accountantakosten
Overige nog te betalen kosten

2.710.305
3.804.382
2.338.652
2.298.086
3.876.596
283.383
10.906
817.463
184.539
2.724.901
75.540
74.938
348.641
683.181

3.621 .992
3.762,823
2.154.666
2.062.572
3.372.000
0
70.986
817,463
221.101
475.632
82.340
114.979
151.657
580.743

20.231.511

17.488.954

Totaal kortlopende schulden en overlopende passtva
Toelichting opgebouwde LFB dagen
De opgebouwde LFB stijgen in 2018 met€ 504.596.
Toelichting ORTjasrovergeng
De nabetsling ven ORT lede maand december vindt plaats in januari 2019.

Toelichting Voorultontvangen bedragen en egalisatierekentng WMO:
De toename wordt veroorzaakt door de verplichtng van € 2,2 miljoen ten gevolge van tariefsaanpassingen 2015-2017 bij de Gemeente Utrecht welke
eind 2018 bekend is geworden en afgestemd met de Gemeente Utrecht.

9. Financiëie 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 heeft geen finsnciële deriveten noch handelt zij hierin.
Bij het niet nakomen door een tegenpartij ven een de instelling verschuldigde bedragen betalingen blijven de daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.
Kredietrisic&s
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij de Gemeenten waarmee de stichting Kwintes WMD contracten heeft.
Het maximale bedrug een kredietrisico bedraagt € 140.676- (zie toelichting bij debiteuren)
Rentertsico en kasetroomrisico
De opgenomen leningen hebben een vest rentepercentage over de gehele looptijd. Er bestaat derhalve geen rentedaico op de opgenomen leningen.
Reële waarde
De reële waarde ven de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortiopende schulden,
benadert de boekwaarde ervan.
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10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huren en Bankgarantlea
Huren Kwintes

Bedrag

Bedrag
>1 iaar<5 jaar

jIiar
€
Afgesloten huurovereenkomsten

3.853.520

Bedrag

Boekwaarde
31-12-2018

€

€

€

8.117.307

4.888.244

16.859.071

Uitstaande bankgaranties per 31 december 2018
Bedrag aamntte

€
Kwintes 1), 2)
Leen van Vollenhove 3213
Asch van Wijkstraet i-g
Asch van Wijkstreet 11
Duizend Roeden 2
Puntenburgerisen 93
Lindenhof 5+6
Metropolestreat ib
De Meent 2-12
Asch van Wijkatreet 1-11
Ringweg Rendebroek 67B
Leen ven Vollenhove 10 + 16
Bouwerskemp 14
Crosestein 1702
Ringweg Rsndebroek 18C
Lekkenburg 2-11
Stendesrdmiter2l-9
Reedhuisplein 5
Gilbert van Schoonbekestrest 77
Middenhof 62
Voorofscheweg 169
Vedeetweg 72 1

Diversen
Zeist
Amersfoort
Amersfoort
Veenendesl
Amersfoort
Woerden
Almere
Lelystad
Amersfoort
Amersfoort
Zeist
Emmeloord
Zeist
Amersfoort
Gouda
Veenendeal
Nieuwerknrk ed IJssel
Veenendssl
Almere
Boskoop
Lelystad

Inkomensbeheer
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Aankoop
Huur
Huur
Huur
Aankoop
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur
Huur

Rebo
Rabo
Rebo
Rebo
Rebo
Rebo
Rabo
Rebo
Rabo
Rebo
Rebo
Rebo
Rebo
Rebo
Rsbo
Rnbo
Rabo
Rabo
Rabo
Rebo
Rsbo
Rabo

4.500.000
48.000
28.135
21.672
20.000
17.425
16.122
15.140
13.944
13.771
13.350
12.083
10.500
9.756
9.700
6.611
5.090
2.985
2.500
2.350
1.882
1.140

Totaal bankgeranties

4.772.156

1) Kwintes is in 2012 als extra dienstverlening aan haar cliënten gestart met Budgatondarsteuning. Hiervoor is per 19december2017 door de DNB, (De Nederlandse Bank)
een ontheffing afgegeven. In de voorwaarden ven deze ontheffing is opgenomen dat Kwintes een bankgarantie moet hebben eis zekerheidsstelling voor de
verplichtingen jegens cliënten die Budgetondersteuning genieten.
Met ingang van 23januari2018 is de bankgarantie verhoogt ven 3,5 miljoen naar 4,0 miljoen. Mat ingang 1juni 2018 is da bankgarantie verhoogt naar 4,5 miljoen.
2) Uitstaande Saldi Kwintas Budgetondersteuning:
Banksaldo
31-12-2018

Banksaldo
31-12-2017

€3.220.533

€2.756.429
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aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
persaldo

Afschrijvingspercentage

0,0%

10.410.980

Boekwaarde per3l december2018

-

10.410.980
0

237.031

0
0
0

Stand per 31 december2018
-aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (perssido)

-

desinvestedngen

Mutaties In het boekjaar
investeringen
-afschrijvingen

-

237.031
0

10.173.949

Boekwaarde per 1 januari 2018

-

10.173.949
0

Grond
€

Stand per 1januari 2018 (herzien)
-aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

5.1.6.1 Materiële vaste activa

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACT1VA 2018

Stichting Kwintes

5,0%

223.523

405.962
-182.439

-8.723

-26.419
26.419
0

11.881
-20.604

232.246

420.500
-188.254

Terreinenvoorzieningen
€

2,5%-5,0%

43.487.320

56.266,146
-12.778.826

-1.115.871

-320.956
136.548
-184.408

948.124
-1.879.587

44.603.191

55.638.9780
-11.035.787 0

Gebouwen
€

5,0%
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3.497.620

4.860.664
-1.363.044

514.100

-5.258
5.258
0

769.917
-255.817

2.983.520

4.096.005 0
-1.112.485 0

Verbouwingen
€

20,0%

687.134

1.177.711
490.577

-107.527

-561.749
559.899
-1.850

180.072
-285.749

794.661

1559.388
-764.727

Keukens
€

10,0%

5.666.622

9.721.975
4.055.353

-651.898

-199.065
176.108
-22.957

358.591
-987.532

6.318.520

9.562.449
-3.243.929

Installaties
€

20,0%

2.358.339

3.826.074
-1.467.735

-347.385

-1.831.494
1.831,494
0

552.381
-899.766

2.705.724

5.105.187
-2.399.463

Inventaris
€

20,0%

366.918

838.157
471.239

-101.144

-30.193
28.180
-2.013

39.718
-138.849

468.062

828.632
-360.570

Vervoermiddelen
€

33,3%

2.113.343

2.842.757
-729.414

528.961

-453.480
453.480
0

1.207.543
-678.582

1.584.382

2.088.694
-504.312

Automatisering
€

0,0%

2.508.914

2.508.914
0

788.854

0
0
0

788,854
0

1.720.060

1.720.060
0

Activa In
uitvoering
€

ing a bettet
worlung world
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71.320.713

92.859.340
-21.538.627

-263.602

-3.428.614
3.217.386
-211.228

5.094.112
-5.146.486

71.584.315

91.193.842
-19.609.527

Totaal MVA
€

Ter identificatie

68,811.79g

90.350.426
-21.538.627

-1,052.456

-3.428.614
3.217.386
-211.228

4.305.258
-5.146486

69.864.255

89.473.762
-19.609.527

Sub-Totaal
4

1.924.835

1

16.924.6351

..--.

10

—

20

25

25

1

--‘------

onderhandse

onderhandse

onderhandse

.
Soort lening

Rentekosten op jaarbasis per 1 januari 2018 en 31 december 2018
Gemiddeld Rentepercentage per 1 januari 2018 en 31 december 2018

ITOTAAL

.-

31-dpn-16

—---‘-“--‘

2.500.001?
15.000.000

31-okt-11

BNG4O.106936

6.500.000

1-nov-12

6.000.000

RABO 21163

,--.

.

Totale
looptijd

€

Hoofdsom

1-jun-12

Datum

NWB 1-27603

.
Leninggever

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Stichting Kwintes

0.000%

1
€

..

t

219.525
189%

12.173.2081

-

543208

1.750.000
11.630.00e

5.200.000

4.680.000

€

Werke..
Restschuld 31
lijkedecember 2017
rente

1-jan-18

.

.

.

0

0

01

0

0
0

€

Nieuwe
leningen in
2018
€

.

€

207.083
1,88%

11.436.8721

431.872

1625.000
11.005.001?

4.940.000

4.440.000

€

7.880.0001

0

7.880.001?

1.000.000

3.640.000

3.240.000

€

Restschuld 31 Rest-schuld
december 2018 over 5 Jaar
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736.3361

111.336

125.000
625.000

260.000

240.000

.

Aflossing
in 2018

131-dec-IS

.

5

13

19

18

Resterende
looptijd in
jaren eind
2018

afspraak

voigens

lineair

lineair

lineair

..

Aflossingswijze

1

817.4631

192.463

125.000
625.000

260.000

240.000

€

Aflossing
2019

Gestelde
zekerheden

n.vt.

WFZ

WFZ

WFZ

Borging

working wand

EV’eui4ttec

Ernst & Young Accou tants LLP
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10. Weftelljkbudget aanvaardbare kosten awbz&wlz

2018
€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Productieafspraken verslagjaar
Uitbreiding erkenning en toelating:
loonkosten
materiële kosten
normatieve kapitaalslasten

6.191.070

8.412.920

-6.191.070

-8.412.920

0
0
0

-

-

-

2017
€

€

0
0
1.788.509
0

Overige mutaties:
Overgang AWBZ naar WLZ
Zorginfrastructuur

622.288
0

1.768.509
4.077.708
324.853

622.288

4.402.561

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten lopend jaar

622.288

6.191.070

Correcties voorgaande jaren

132.607

335.654

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar

754.895

6.526.724

0

0

754.895

6.526.724

Niet financierbare overproductie
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar

Toelichting
De daling van €5,8 miljoen in 2018 heef betrekking op verschuving van Wlz naar WMO zorg.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
11. Opbrengsten Zorgprestaties en Maatschappelijke Ondersteuning

2018

2017

€

€

WMO: Wonen
Centrumgemeente Hilversum & overige Gooise gemeenten
Centrumgemeente Almere VerblUf Inclusief Overbruggingezorg
Centrumgemeente Almere Verblijf correctie voorgssnde jaren
Centrumgemeente Amersfoort Verblijf mcl. Overbruggingazorg
Centrumgemeente Ede Verblijf Inclusief Overbruggingszorg
Centrumgemeente Gouda Verblijf Inclusief Overbwggingszorg
Centrumgemeente Leiden Verblijf Inclusief Overbmggingszorg
Centrumgemeente Utrecht Verblijf Inclusief Overbruggingszorg
Centrumgemeente Utrecht Verblijf correctie voorgaande jeren
Aankoopcentrsle Almere (Jeugd)
Foodvelley Verblijf Jeugd
NSDMH Koridurend verblijf
Wmo BG Wonen Overige gemeenten en onderaanneming
Subtotaal WMO Wonen

10.641.539
20.091.433
-1.377.929
19.206.540
1.555.029
6.576.276
515.598
18.453.621
-2.200.000
484.277
69.041
78.644
371.957
74.466.026

10.545.201
20.925.071
0
16.546.402
1.441.688
6.927.791
499.555
17.461.306
0
166.685
73.517
0
695.084
75.284.300

WMO Begeleiding Individueel
Almere Individuele ondersteuning
Almere Individuele ondersteuning Jeugd
Dronten Individuele begeleiding
Dronten Individuele begeleiding Jeugd
RTA Eemland Individuele begeleiding
RTA Eemland Individuele begeleiding Jeugd
Friese Meren Specialistische individuele begeleiding
Foodvalley verblijt
Lelystad Ondersteuning Thuis Stadsdeel Zuid Oost
Lelystad Ondersteuning Thuis Stadsdeel Zuid West
Lelystsd Ondersteuning thuis Stadsdeel Zuid Oost en Zuid West 2016
Lelystsd Begeleiding Individueel jeugd
Nijkerk Individuele Begeleiding
NOP! Urk Ondersteuning intensiet
NOP! Urk Ondersteuning 18-intensief (Jeugd)
NSOMH Gespecisliseeerde begeleiding
NSOMH Begeleiding Individueel Jeugd
Renswoude Individuele Begeleiding
Woerden individuele begeleiding
Rijnstreek Fom
Regio Noord Veluwe Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
Scherpenzeel Individuele begeleiding
Utrecht Begeleiding individueel WMO
Utrecht West Begeleiding individueel
Utrecht West Begeleiding individueel Jeugd
Utrecht Zuid-Oost Gespecialiseerde begeleiding
Veenendaal Individuele ondersteuning zwaar
Cspelle ssn de IJssel
WZF Individuele Begeleiding
Wmo BG md Overige gemeenten en onderasnneming
Hi[versum en overige Gooise gemeenten inclusief Jeegdwet
Subtotaal WMO Begeleiding Individueel

1.596.955
7.251
231.590
19.579
2.188.249
325.263
30.009
0
1.017.960
783.200
0
6.943
50.350
421.336
45.783
1.577.522
289.922
1.658
0
1.180.752
239.478
49.968
0
879.561
59.060
1.673.152
1.470.710
22.836
228.822
369.000
2.525,404
17.292.313

886.664
16.872
247.710
17.990
1.533.344
246.785
16.335
30.018
1.007.040
656,360
-5.160
34.738
43.226
454.650
54.203
1.499.510
279.644
1.974
87.740
1.042.826
190.085
48.295
19.606
629.310
7.350
1.396.265
1.166.516
11.154
225.871
120.851
3.295.g15
15.263.687

WMO Begeleiding Groep
Almere Osgbesteding
Oronten Oegbesteding
Hilversum & overige Gooise gemeenten Osgbesteding
Hilversum & overige Gooise gemeenten Dsgbesteding Jeugd
Lelystad Dagbesteding mci vervoer
Lelystad Dagbesteding mci vervoer 2016! Jeugd 2018
NOP! Urk Osgactiviteiten intensiet
NSOMH Degbesteding
NSDM Begeleiding Groep Jeugd
Utrecht Osgbesteding WMO (groep)
Utrecht Zuid-Oost Groepsbegeleiding
Veenendasl Groepsgerichte ondersteuning vervoer
Wmo BG Groep Overige gemeenten en ondereenneming
Sub totaal WMO Begeleiding Groep

289.870
26.943
58.187
224.702
912.090
87
51.334
17,781
25,638
0
7.596
0
50.275
1.664.503

332.297
0
0
0
812.040
73.008
25.132
23.418
44.363
3.453
7.709
203
11.242
1.332.865

Overige Zorgpreatatiea
Persoonsgebonden- en volgende budgetten

1.251.675

1.603.593

Forenalache zorg
Justitie
Sub forensische zorg, justitie

2.52g.162
2.529.162

2.579.177
2.579.177

97.203.679

96.063.622

-

Totaal Opbrengsten Zorgprestatiea en Maatschappelijke Ondersteuning

Toelichting
Met betrekking tot correctie voorgaande jaren Almere (€1,4 miljoen) en Utrecht 1€ 2.2 miljoen) zijn deze eind 2018 bekend
geworden en afgestemd met desbetreffende Gemeentes.

.
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BATEN
12. Toelichting Subsidies

Subsidies
Gemeente Hilversum MOVO & overigen
Gemeente Amersfoort MOVO
Gemeente amersfoort-aanvraag subsidie 2017: JIT /JIT 2018
Gemeente Amersfoort uitbreiding nachtopvang le+2e hstt]asr+ eetro beveiliging
Gemeente Amersfoort 2e noodbed
Gemeente Gouda MOVO
Gemeente Gouda Jongeren Onder Dak
Gemeente Gouda Bruisnestl Participatie
Gemeente Gouda Preventieve groposcursus + Gezond in Gouda
Gemeente Almere diverse subsidies
Gemeente Veenendssl diverse subsidies
Gemeente Lelystad diverse subsidies
Gemeente Noord Oost Polder diverse subsidies
Gemeente Zeist diverse subsidies
Gemeente Oronton
Gemeente Utrecht Steen en Steun
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Overige Gemeenten & diversen
Sub totaal subsidies
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018
€

2017
€

2.340944
4.494.088
90.277
755.289
0
829.793
144.560
30.000
7.081
1.508.676
183.119
162.184
165.325
169,620
93.441
0
99.421
322.162
11.395.978

1.549.067
4.129.257
93.305
744.579
5.700
660.655
161.197
34.545
0
1.325.959
172.176
365.939
165.325
258.872
93.441
161.875
99.521
50.087
10.271.500

Overige subsidies

354.324

227.521

Totsst Subsidies

11.750.302

10.499.021

Toelichting
Het bedrag van Gemeente Zeist ad € 169.620 is inclusief een subsidie inzake ontmoetingscentrum Vollenhove sd € 139.234,-

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is eis volgt:

2018
6

2017
€

DBCs
Detscheringen
Overige dienstverlening
Huren
Overige opbrengsten

561.055
1.497.216
1.078.701
1.687.315
1.875.491

330.695
1.061.085
1.156.673
1.295.530
4.452.985

Totaal

6.699.778

8.297.168

Toelichting Detecherlngen:
Detecheringen betreft met name de opbrengsten ven de inzet van Kwintes medewertrars bij sociale wtjktesms (voortouw) ven de gemeente Gouda,
€ 0,9 miljoen.

Toelichting Huren:
Toename opbrengst huren komt omdat er meer cliënten zelfstandig huren bi( Kwintes.

ToelIchtIng Overige Opbrengsten:

Deze post betreft 0e.:
Boekwinst verkochte veste ective
Eigen bijdragen cliënten
Opbrengst afrekening 2016 centrum gemeente Amersfoort
Opbrengst afrekening 2016 centrum Almere
Opbrengst Gouda trensitiekoftng 2017 van 2%
Opbrengst Gouda kepitasllssten
Opbrengst Justitie, afwikkeling oude jaren
Overige opbrengsten

2018
6

2017
€

428.453
322.626
0
0
0
41.997
0
1.082.415
1.875.491

0
223.624
1.617.645
1.043.232
216.980
146.990
105.997
1.098.517
4.452.985

Toelichting boekwinet verkochte cdlve
De boekwinst in 2018 betreft verkoop yen 3 panden.
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LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Personeel niet in loondienst

58.333.305
9.572.200
4.820.263
5.690.577
78.416.345
7.679.584

54.969.939
8.609.238
4.529.649
5.033.524
73.142.350
7.046.400

Totaal personeelskosten

86.095.930

80.188.750

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE5) per segment:
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FrEe)

1.412

1.342

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis vsn full-time eenheden

1.412

1.342

Lonen en seleriesen
Sociale laaten
Pensioenpremie
Andere personeelskosten
Sub-totaal

Toelichting gemiddeld esntal personeelleden:
De gemiddelden over 2018 en 2017 zijn exclusief stagiaires.

Er zijn geen werknemers actief geweest in het buitenlend in 2018 en 2017.
Toelichting personeelkosten
De stijging van de personeelskosten komt door de toename van aantal medewerkers tvm hogere WMO produktie en CAO verhoging
2018. De CAO stijging is vastgesteld op 1,6% voor de GGZ en 2,0% voor de WMO.

15. Afschrijvingen meteriële veste sctive
De specificatie is als volgt:

2018

2017

6

€

Afschrijvingen:
materiële vaste actve
-

5.146.486

4.731.512

Sub-totaal afschrijvingen

5.146.486

4.731.512

Totaal afschrijvingen

5.146.486

4.731.512

2018
6

2017
€

8.599.543
6.980.757
5.608.194
5.710.865
32.447

8.412.254
6.341.284
5.310.729
5.863.243
-773.523

26.931.806

25.153.987

Toelichting sfschrijvlngen i.v.m. bijzondere wsardeverminderlng
Voor verdere toelichting: Zie pagina’s 5 en 6 van de jaarrekening.
De afschrijvingen zijn toegenomen eis gevolg van investeringen.

16. Overige bedrijfskosten
De specificefie is als volgt:

Algemene kosten
Patiënt-en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotatie Onttrekkingen en vrijvsl voorzieningen
Totaal bedrijfskosten

Toelichting overige bedrijfskosten
De stijging van de overige bedrijfskosten komt met name door de hogere kosten voor voeding en kleine inventaris bij de patiënt en
bewoners gebonden kosten en de lagere vrijvel voorzieningen.
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Ii. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2018

€

2017
€

Rentebaten
Rentelasten 1-1-)

108.362
-237.192

121.285
-309.204

Totaal financiële baten en lasten

-128.830

-187.919

Toelichting Financiële baten en lasten
De daling van de rentebeten in 2018 is veroorzaakt door de lagere rentevergoeding op direct opvraagbare spaaftegoeden.

18. WNT-verantwoording 2018 Stichting Kwintes
Per 1januari2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is ven toepassing op Stichting Kwintes.
Het voor Stichting Kwintes toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018€ 172.000,Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Kwintes van toepassing zijnde regelgeving. Kwintes is ingedeeld in
klasse IV van de WNT-2 voor de Zorg (maximum € 172.000,-). De Raad van Toezicht heeft de puntenscore per 1januari
2018 vastgesteld op 10 punten.
Het weergegeven individuele WNT-meximum ts berekend naar rsto van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van
het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter ken zijn den 1,0 fte.
Het individuele WNT maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10%
van het bezoldigingamaximum, berekend naar rsto van de duur van de tunctievervulling.

Bezoldiging toptunctionarissen
Bedragen x€ 1

J. W. van Zuthem

1. W. M. van Hooft

Functie(s)
Aanvang en einde tunctievervulling in 2018
Omvang dienstverband (eis deetijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Voorzitter RvB
1/1- 31112
1,0
ja

Lid RvB
1/1- 31112
1,0
is

Bezoldiging
Beloning plus belestbere onkostenvergoedinqen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

167.800
11.465
179.265

€
€
€

149.684
11.357
161.041

€

172.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmeximum

€

172.000

-1- Dnverschuldigd betaald en nog niet
terugontvsngen bedrag
Totaal bezoldiging

€

-

€

179.265

Reden waarom de overschrijding ei den niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverechuldigde betaling

overgengsrecht
van toepassing
n.v.t

€
€

-

161.041
n.v.t
n.v.t

Met betrekking tel de voorzitter van de RvB, de heer J. W. van Zuthem is de overgangsregeling van toepassing.
De bezoldiging pest binnen de overgangsregeling ven de WNT, Bezoldiging vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken
voor in werking treding van de sectorsle regeling Zorg en jeugdhulp. Het overgsngs-recht is ingegaan op 1januari 2014.
Het eerste jaar ven de stbouw is ingegaan in het jaar 2018 contorm artikel lie lid 3 Beleidsregels WNT.
Gegevens 2017
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfsctor in fte)
Dienetbelrekking?

Voorzitter RvB
1/1- 31/12
1,0
ie

Lid RvB

Bezoldiging
Beloning plus belastbsre onkostenvergoedinqen
Beloningen betasibser op termijn
Subtotaal

€
€
€

168.153
11.112
179.265

€
€
€

134.298
11.019
145.317

Individueel toepasselijke bezoldigingamexlmum

€

166.000

€

166.000

Totale bezoldiging

€

179.265

€

145.317

1/1- 31/12
1,0
ja
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18. WNT-verantwoording 2017 Stichting Kwintes-vervolg

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

R. V. Bijl

A. J. Vermeulen

L. Loomans

Voorzitter RvT
1/1- 31/12

Lid RvT
1/1- 31/12

Lid RvT
1/1- 31/12

Lid RvT
1/1- 31/12

Functie(s)
Aanvang en einde functieverzulling in 2018

J. C. G. Stam

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

18M00

individueel toepasselijke bezoidigingsmsximum

€

25.800

-1- Onverachuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

€

-

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017

8
€

€
€

€

12.100

€

12.100

€

17.200

€

17.200

€

-

8

-

€

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n,v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorzitter RvT
1/1- 31/12

Bezoidiging
Totaal bezoldiging
individueel toepasselijke bezoidlgingsmsximum

12.100
17.200

15.700
24.900

Lid RvT
1/1- 31/12

€
€

10.500
16.600

Lid RvT
1/1- 31/12

€
€

10.500
16.600

Lid RvT
1/1- 31/12

€
€

10.500
16.600

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

T. J. Triezenberg

Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2018

G. Boeve

Lid RvT
1/1- 31/12

Bezoidiging
Totale bezoldiging
individueei toepasselijke bezoidigingsmaximum

€
€

-1- Onverschuldigd betaald en nog niet

€

12.100
17.200
-

()

Lid RvT
1/1- 31/12
€
€

€

12.100
17.200
-

terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017

n.v.t.

n.v.t.

n.vl.

n.v.t.

Lid RvT
1/1- 31/12

Bezoldiging
Totsal bezoldiging
individueel toepasselijke bezoldlglngsmsxlmum

€
€

10.500
16.600

Lid RvT
1/1- 31/12

€
€

10.500
16.600

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een
boven het individuele WNT-msximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op bezoldiging grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT ot
de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
De binnen onze organisatie geîdentitceerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen
dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionsris (die zUn ssngegesn vanaf 1 janusri 2018).
*

De heer G. Boeve is per 31 december 2018 afgetreden als RaT lid.
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19. Honoraria accountant

2018

2017

€

€

367.166
90,000
0
35.000

279.829
96.376
0
1.997

492.166

378.202

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (wo, Regeling AO/IC, Justitie, TBS en Nacalculaties)
Fiscale advisering
Niet controle-diensten (wo. NEN certificering)

Totaal honoraria accountant

ToelichtIng Accountantskosten
In de kosten van controle 2018 is een bedrag van € 77.166 m.b.t. jaarrekeningcontrole 2017 opgenomen.
De niet controle-dienst betreft een pre-audit.
Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de
jaarrekening 2018 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2018 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.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is resultaatbestemming niet bepaald.

5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Kwintes heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklahng van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende paginas.
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Controleverklarïng van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Kwintes

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Kwintes te Zeist gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kwintes op 31 december 2018 en van het resultaat
over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2018;
de resultatenrekening over 2018;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kwintes zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidstegels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.
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Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling
bezoidigingsmaximum 2015/2014
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij het bezoldigingsmaximum
WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting Kwintes als uitgangspunt gehanteerd
voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit
bezoldigingsmaximum 2015/2014.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
bestuursverslag;
overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuiteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

E’V
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de organisatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-intormatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haat activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, 23 mei 2019

Ernst & Young Accountants LLP
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