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Stichting Odion

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.I GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2O1S
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18
€

ACTIVA

Vaste activa

31-dec-17

15.174.685
0

€

11.428.626
0

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreseryes
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaarl
Schulden uit hoofde van fi nancieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

23.254.153 24.O84.349

38.428.838 35.512.975

Ref. 3l-dec-18 3l-dec-17
€ €

5
82.541

0
26.880.993

158.000

82.541
0

24.643.361
158.000

2
3
4

15.174.685 11.428.626

206.976
1.109.136

22.768.237

0
1.161.209

22.O92.544

6

7

2
I

27.121.534

2.650.961

548.048

0
8.108.295

24.883.902

3.181.O12

615.751

0
6.832.310

38.428.838 35.512.975
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Stichting Odion

5.I.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2OI8

Ref. 2018 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgl verdeeld:

Bestem mingsfonds aanvaardbare kosten

11

12

13

14

15

16

17

€

50.535.092

163.792

1.642.347

€

42.570.785

162.829

1.411.257

52.341.231

37.364.094

1.256.702

955.592

10.484.473

44.144.871

30.418.744

940.839

163.719

9.259.933

50.060.861 40.783.235

18

2.280.370

-42.965

3.361,636

-44.506

2.237.405 3.317.130

20172018

-

2.237.405

€

3.317.130
z.z3t.4uõ 3.317.130
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Stichting Odion

5. I.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voozieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieri ngstekort respectievelijk -overschot

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaa I kasstroom uit operationele activiteÍten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

lnvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Mutatie afrrvaardering vordering verlies groepsmij.

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit fi nanc íeringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per I januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

€

1.256.702
-530.051

€

2.280.370

726.651

1.430.888

€

1.260.054
-560.221

€

3.361.636

699.833

1 .131 .338

0
-52.073

206.976

1.275.985

29.969
244.500

-290.433

1.'t47.302

0
42.965

4.437.909

-42.965

0
-44.506

5.192.807

-44.506

-5.002.761
0

227

4.394.944

-5.002.534

-67.703

-3.285.300
0

36.740

5.148.301

-3.248.560

-48.683

-67.703 -48.683

-675.293 1.851.058

22.768.237
22.092.944

20.9't7.179
22.768.237

-otc.¿vô

De investering in materiële vaste activa heeft in belangrijke mate betrekking op het in eigendom
Bristolroodstraat in Zaandam

1.851.058
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Stichting Odion

5.I.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Alqemeen

Algemene geqevens en qroepsverhoudinqen
Odion is statutair (en feitelijk) gevestigd te Purmerend. Het service bureau is gevestigd op het adres purmenreg 19a in
Purmerend.

De belangrijkste activiteiten zijn: Odion heeft de missie om kinderen en volwassenen met een verstandelijke en / of lichamelijke of
zintuigelt¡ke beperking en voorts al diegenen die vanwege ñ7sieke, psychische of maatschappelijke factoren in een vergelijkbare
positie verkeren te ondersteunen, opdat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden.

Odion staat aan het hoofd van de een groeo.

Verslag gegevin gsperiode
Deze jaanekening heeft betrekking op het boekjaar 2o18, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 201g.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving wrZi.

Er zijn geen verschillen in de waarderings en resultaatbepalingsgrondslagen tussen de geconsolideerde en enkelvoudige
iaarrekeninq.
Alle bedragen zijn weergegeven in € tenzij anders aangegeven.

Contin u iteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.
Odion heeft na een indringend vezoek van het zorgkantoor ¡n ZOß de activiteiten van Slicniing Wonen Lichamelijk
Gehandicapten te Purmerend overgenomen. De overname heeft tot gevolg dat de kosten en op-brengsten in 201g met ca € 4.5
zijn gestegen. De vergelijkbaarheid met 2o17 is daardoor beinvloed. Teveñs tellen de in de loop van-2017 overgenomen locaties
van Stichtino Heliomare in 2018 voor heJ volle kalencleriaar mee-

Vergelijking met voorgaande jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd te opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa eñ verplichtingen, en van baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en veronderstellingen r¡r¡orden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen uorden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt hezien en in toekomstige
nerinden waanrnor r,le hcruieninn ne.volncn hecft
De volgende waarderingsgrondslagen ziin naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de
financiele positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
* Waardering materiële vaste activa
* Waardering vorderingen op groepsmaatschappij
* Waardcrino van voorzicninoen

Consolidatiekring
De geconsolideerde jaarrekening omvat naast de financiële gegevens van Stichting Odion, gevestigd te purmerend, purmerweg
19a, de financiële gegevens van de volgende rechtspersoon:
Stichting Odibaan te Purmerend (kvk nr. 37091120)

Consolidatie heeft plaatsgevonden overeenkomstig uniforme waarderingsgrondslagen volgens de integrale
methode. onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geeliminãerd.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting Odibaan hebben betrekking op het begeleiden / reTntegreren van cliênten naar betaalde
werkzaamheden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
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De algemene grondslag voor de waardering van de activa en pass¡va is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover
niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Toelichtinoen oD oosten in de balans. resultatenreken¡no en kasstroomoverzicht ziin in de iaarrekenino qenummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastqesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de añrikkelíng daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastoesteld.

Materiële vaste activa

Waardebepaling van vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duuzaam karakter. Dit doet
zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend
zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, rr'aordt bepaald door de boekwaarde van een actief
te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting
zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.
wanneer een boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (=de hoogste van enezijds de geschatte
contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderszijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere
waardeverminderingen verantu¡oord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De economische levensduur wijkt niet in belangrijke mate af van de thans gehanteerde afschrijvingsperioden op basis van de
huidige NZA beleidsregels. Odion heeft een beperkt aantal eigendomslocaties in gebruik (Helena Smitstraat Volendam,
Zonnehoek in Krommenie, Bristolroodstraat in Zaandam en Klaverland in Castricum). De venrachting is dat de afschrijvingslast
per jaar op basis van de resterende economische levensduur niet substantieel aña/jkt van de huidige afschrijvingslast.

Waardering
Gegeven de vorenstaande situatie zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met jaarlijkse afschrijvingen conform de desbetreffende beleidsregels van de NZa. Een beoordeling per
kasstroomgenererende eenheid laat zien dat in alle gevallen de getaxeerde opbrengstwaarde bij directe verkoop dan wel de
opbrengst op basis van de exploitatie boven de huidige boekwaarde ligt.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
worden qewaardeerd teqen de nominale waarde.

Vorderingen
Vorderingen uorden opgenomen voor de nominale waarde.
Een vooziening op de vorderingen vrrordt getroffen op grond van venruachte oninbaarheid. Deze vooziening r¡rordt statisch
bepaald.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.óe
vooaieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen vrcrden gewaardeerd tegen de nominale waarde - mits anders vermeld - van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Onderhoudsvoorzien in g
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d.,
gebaseerd op een meeriaren onderhoudsplan. De voozienino is gebaseerd op nominale waarde.

Voorziening jubilea
De jubileumvooziening betreft een vooziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
De qehanteerde disconterinqsvoet bed raaot 3olo.
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Voorziening arbeidsongeschiktheid
De vooziening arbeidsongeschiktheid is gevormd ter dekking van de doorbetaling van het salaris (inclusief transitievergoeding)
aan medewerkers van wie verwacht wordt dat ze tot het moment van uitdiensttreding / instroom in de WGA niet meer zullen
deelnemen aan het arbeidsoroces. De vooaienino is nominaal beoaald.

Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase
ln 2009 is een voorziening gevormd in verband met verplichtingen uit hoofde van de overgangsregeling 45+ persoonlijk budget
levensfase. Voor een aantal medewerkers die eind 2009 in dienst zijn bij Odion heeft de werkgever de plicht om conform de CAO
regels per fte 200 uren aan de PBL regeling toe te voegen. De voorziening is nominaal bepaald.

Voorziening verlieslatende locaties
ln 2011 is een voorziening gevormd in verband met de wijziging van de berekening van de vergoeding van de bijdrage voor
huisvesting KDC's. De dekking vanuit de normatieve huisvestingscomponent is in 201 1 definitief door de overheid vastgesteld.
Voor het verschil tussen de werkelijke huurlasten en afschrijving eigen huurbelang en de geschatte dekkingbijdrage is een
voorziening getroffen. De voorziening is in 2017 bijgesteld in verband met een verschil tussen werkelijke indexering in het
huurcontract en verhoging van de genormeerde vergoeding.
Bij de berekening is een rentepercentag e van 2o/o gehanteerd om de contante waarde van dit verschil
te berekenen. De rentevoet is afgestemd op de marktrente van langlopende leningen.

Vooaiening herbouwplicht
ln 2015 is een vooziening voor herbouraplicht locaties gevormd voor een tweetal locat¡es waar Odion bij het beëind¡gen van de
huurovereenkomst een plicht tot herbouw heeft. Een mogelijik besluit om de locaties te vefaten ¡s actueel geworden. De
voorziening is nominaal bepaald voor de kosten om de locatie weer in oude staat ter herstellen. Eén van de locaties is in 2017 in
de oude staat terug gebracht. Voor de 2e locatie wordt nog een oplossing gezocht.

Voorziening nabetaling ORT
De vooziening voor ORT tijdens vakantiedagen betreft de nog aan werknemers te vergoeden ORT over de wettelijke
vakantiedagen in de jaren 2012-2015, voor medewerkers die structureel onregelmatig werkten.
Op basis van de lijn die de VGN voorstaat is de berekende vooziening gebaseerd op 8,3% over de totaal betaalde ORT. De
voorziening is nominaal bepaald. De uitbetalingen zijn in 2017 en 2018 in mindering op de vooziening gebracht. Het restant is
eind 2018 vrij gevallen.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De korlopende
schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten \,\orden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voozienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder
nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten r¡vorden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan rircrden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
lndien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, uorden de
opbrengsten veniverkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten uorden op grond van de arbeidsvoonvaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzovet ze
verschuldigd ziin aan werknemers respectieveliik de belastinqautoriteit.
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Pensioenen en andere personeelsbeloningen
Odion heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op
de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren
dat de weknemer pensioen heeft opgebouwd bij Odion. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar persoñeel,
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Odion betaalt hiervoor premies waaryan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover
de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat. Per I januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening uan de'
dekkingsgraad. De'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. ln maart 2019 bedroeg de dekkingsgraad gg,2%. Het vereiste
niveau van de dekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds venvacht volgens het herstelplan binnen g jaar hieraan te kunnen
voldoen en vooziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. Odion heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een
tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Odion heeft daarom alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Bedrijfkosten
Onder de bedrijfskosten wordt verstaan de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden naar tijdsgelang berekend over de aanschaffingswaarde vanaf het
moment van ingebruikname van het actief volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Ook
op de aanschaf van inventaris is deze methode van toepassing. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalinqen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages zijn :

terreinen in erfpacht 2%
terrein en tuinaanleg 5%

gebouwen: vast2Yo

installaties 10%
verbouwingen/installaties 5- 1 0o/o

jaarlijkse instandhouding 1 0%

inventaris / auto's 10% - 2Ùo/o

automatisering 20%

Grondslagen voor opstelling van het kasstroomove¡zicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen
ín het kasstroomovezicht bestaan uit liquide middelen, korflopende schulden aan
kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.

Grondslagen voor gebeurteníssen na balan sdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het
opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening
venverkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden
de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Waa rd e ri ng sgro nd s la gen WN T
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving
inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Sticht¡ng Odion

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

l. Materiële vaste activa

De specifrcatie is als volgt:

Bedriþgebouwen en teneinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële act¡va

Totaal materiële vaste act¡va

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: aßchrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

Boekwaarde per 3l december

Saldo per I þnuari

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/onfua ngsten
Subtotaal mutatie boekjaar

31-dec-18 3l-dec-17

11.525.851
1.977.364
1.664.258

7.214
0

€

7.265.628
731.335

1.521.557
1.910.108

0

15.174.687 11.428.624

2018 2017

11.428.626
5.002.761

0
1.256.702

0
0
0

€

9.403.380
3.285.300

0
1.096.335

163.719
0
0

€

1s.174.685 11.428.626

een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per ac{ivagroep wordt verwezen naar het
onder 5.1.7.

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ t Wlz

2017 2018
€

206.976

€

0
0
0
0
0

totaal

206.976

-206.

0
0
0

976

0
0

-206.976

Saldo per3l december

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Odion Zaanstreek Waterland

a= inteme berekening
b= overeenstemming met zorgvezekeraars
c= definitieve vaststell¡ng NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

Totaal financieringsverschil paginall

0 -206.976

0 00

2018 2017
€

206.976
0

0 206.976

2018 2017
€

43.570.907
43.570.907

-----T-

€

206.976

-206.976

c

€

0
0

36.555.833
36.348.857



3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet (onderhanden werk UWV)
Overige vorderingen:
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vorderingen op Gemeenten inzake Wmo en Jeugd
Te vorderen van collega instellingen
Vooruitbetaalde bedragen:
diversen
Nog te ontvangen bedragen;
Nog te declareren inzake compensatie transitievergoedingen UWV
Waarborgsommen
Subsidie i.v.m. projecten
Overige overlopende activa:
Te vorderen rente
Te venekenen Fietsplan en Fitness
Diversen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

4. Liquide middelen

De specif¡catie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen

Kapitraal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

Totaal groepsvermogen

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per

f-ian-2018
€

Kapitaal

Totaal kapitaal

82.541

42.541

2018 2017
€

184.020
98.400

85
286.172
56.684

46.949

332.311
107.600

0

1.616
25.918
21.454

1.161.209 1 .109.'136

2018
€

338.805
17.906

-82.263
495.439
153.756

81.890

56.467
10.000

4.487
26.573
6.076

2017

-=,

22.718.002
50.235

22.058j26
34.818

Totaal liquide middelen 22.O92.944 --affi

De liquíde middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van een bankgarantie van in totaal € 167.536

PASSIVA

5. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende compnenten: 2018 2017

-_---_-E82.541 82.541
00

26.880.993 24.643.361
158.000 158.000

27.121.534 24.883.902

€

0

---..
U 82.541

Resultaat-
bestemming

Overige
mutaties

Saldo per
3l.dec-2018

-

82.541

€

0

De vooziening die in afirek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 42 K (2017: € 42 K).
Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen zijn de vorderingen verpand.
Eind april 2019 zijn alle vorderingen inzake WMO en Jeugd ontvangen.
De debiteuren en overige vorderingen hebben allen een looptijd van 1 jaar met uiÞondering van de post

te declareren inzake UWV Deze kan vanaf 2020 het UWV
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Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten:

Totaal bestemmingsfondsen

Algemene en overige resewes

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves:
Algemene reserve

PASSIVA

6. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Jubilea
Persoonlijk levensfase budget
Groot onderhoud
Verliesgevende locaties
Vooziening herbouwplicht
Eigen risico ziektwet ex werknemers
Arbeidson geschiktheid
Reorganisatie Vooziening
ORT tijdens vakantiedagen
Totaal voozieningen

Saldo per
f-ian-2018

Resultaat-
bestemming

€

Overige
mutat¡es

Saldo per
3l-dec-2018

€

24.643.361 2.237.405

€

227

zÈ

26.880.993

24.643rcT 2.237.405 ¿¿t 26.E80.993

Saldo per
1-ian-2018

Resultaat-
bestemmíng

€

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2018

€

158.000 0

€

0

€

158.000

Totaal algemene en overige reseryes 158.000 --o 0 ICð.UUU

De beschikbare bestemmingsfondsen worden aangewend voor inteme financiering en het opvangen van de toenemende
bedrijfsrisico's die met de exploitatie en bedrifjsvoering samenhangen.
Naast het opvangen van de risico's , het financieren van het werkkapitaal is er het concrete voomemen om een belangrijk deel van
de bestemmingsfondsen aan te wenden voor het financieren van nieuw vastgoed en het verduuzamen van bestaand vástgoed
(€5-6mln2O19|2O2O)
Voorts wordt een bedrag van € I mln bestemd voor extra inspanningen ten behoeve van extra impulsen om instroom nieuwe
medewerkers te bevorderen.

Saldo per
1-jan-2018

Dotatie Onttrekking Saldo per
3l-dec-2018

Vrijval

404.822
63.784

865.177
998.'140
178.197

0
456.142
141.624
73.126

24.579
37.976
34.654
60.738

0
0

197.461
66.624
53.771

0
0

456.628
76.2't5

0
0
0

75.000
96.914

€

461.525
25.808

404.217
861 .187
178.197

0
563.727
156.300

0

€ €

81.282
0

30.322
0
0
0

305.046
156.300
77.559

€ €

3.181.O12 öþu.5u9 475.803 704.757 2.650.961

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

Kortlopend deel van de vooaieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voozieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

31-dec-2018

828.000
2.073.000

999.000

2018 2017

548.048 615.751

548.048

€

pef
De voorziening verliesgevende locaties heeft betrekking op doorlopende kosten van leegstaande locaties alsmede

vooziening voor dekkingstekort b¡j de KDC's.
De dekking vanuit de normatieve h uisvestingscomponent wordt door de overheid vastgesteld.

het verschil tussen de werkelijke huurlasten en geschatte dekkingsbijdrage ts een vooziening
B¡J de berekening rs een rentepercentiage van 2o/o gehanteerd om de contante waarde van dit verschi te berekenen.

rente voet is gebaseerd op de rente voet op lange financiering / beleggingen
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Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Stand per 31 december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per31 december

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Gemeenten
Crediteuren
Afl ossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Omzetbelasting

Nog te betalen kosten:
Accountant en Advieskosten
Rente
overige
Vooruitontvangen subsid¡e
Overige overlopende passiva
Overige

Totaal overige kortlopende schulden

2018 2017

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

€

683.454
0

67.703

-T5.75767.703

-]tÍs-orr
67.703

548.048
277.235

2018

€

762.653
0

79.199

663.454

67.703

--6"f5.757

67.703
615.751
344.939

2017

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
De opgenomen leningen bij ASN Bank N.V. worden geborgd door het m¡nisterie van VWS.

235.182
1 .064.176

67.703
1.447.806

177.112
206.840

1.203.037
3.413.035

11.853
1.007.277

67.703
1.264.701

114.604
204j36

1.002.800
2.961.130

4.818

34.370
28.699
64.521
64.000

1.698

31.626
25.849

104.314
78.600

€

24.485

28.530

€

8.108.295 6.832.310

behoeve van de door Rabobank ter beschikking gestelde rekening+ourant faciliteit, totaal € 1.000.000 en drie
leningen zijn de volgende zekerheden gesteld.

- verpanding van vorderingen
- negatieve hypotheekverklaring

omvang van balansposten is in 2018 beinvloed door de overname medewerkers van Stichting SWLG uit Purmerend

9. F i na n c íële i nstru menten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsu¡toefening geen gebruik van financiele instrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico's.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen
is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuat¡es te
beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde A¡4[fna 14



10. Niet in de balans opgenomen verptichtingen en activa

Betreft:
- langlopende huurverplichtingen aangegaan met een jaarlijkse omvang van € 4.200.000
- ten behoeve van de door Rabobank ter beschikking gestelde rekening-courant faciliteit, totaal € 1.000.000 en drie

verstrekte leningen zijn de volgende zekerheden gesteld.
- verpanding van vorderingen
- negatieve hypotheekverklaring
- bankgarantie van € 167.536

Borgstellingen ten gunste van Odion
- borgstelling Gemeente Zaanstad m.b.t. de lening pro resto € 2g.36.1
- borgstelling Staat der Nederlanden m.b.t. de lening pro resto € 4S4.Sg1

PM vordering uit hoofde van verkoop actina
Bij de verkoop van een pand is in de verkoopovereenkomst bedongen dat de definitieve verkoopprijs
in geval van realisatie bestemmingswijziging nog wordt verhoogd met € i 50.000
Dit levert mogelijk in de toekomst nog een extra boekwinst op.

Fiscale eenheid omzetbelasting
Tezamen met Stichting Odibaan vormt Stichting Odion met ingang van 1 april 2010 een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Door de fiscale eenheid zl¡n deze entiteiten onderling aansprakelijk voor eventuele
belastingschulden.

Vennootschapsbelastingplicht maatschappelijke opvang en jeugdzorg
Een steeds groter deel van de voorheen door provincies en gemeenten gesubsid¡eerde âctiviteiten (met name jeugdzorg en
maatschappelÜke opvang) worden met ingang van 1 januari 2015 niet meer gesubsidieerd, maar gecontracteeid tussen gemeente
en zorgaanbieder. Voor de zorgaanbieder kan de wiþiging van subsidiebekost¡ging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis
(vanaf 2015) tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbe¡astingp¡icht leiden.
Oozaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat de zorgaanbieders veelal geen beroep meer kunnen
doen op het zogenaamde 'subsidie-besluit', omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende vooruãarden. Daardoor kunnen
zorgaanbieders in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met vennootschapsbelastingplicht (al dan niet partieel) tot gevolg.
Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of einog andere mogelijkheden c.q.
vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingpl¡cht te voorkomen.

Onzekerheden opbrengstverantwoordin g
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteun¡ng kunnen conecties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Odion heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting
gemaakt van de hieruit voortvloe¡ende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsteñ van interne en
exteme controles.

Odion verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige conecties op de gedeclareerde en verantwoorde
opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Eigenrisicodragerschap WGA
Odion is 100o/o eigenrisicodrager voor de WGA. Dit betekent dat Odion zelf het risico loopt van financiele verplichtingen
aan medewerkers die na 2 jaar lang ziekte instromen in de WGA. Deze verplichting kan doorlopen tot 'l 0 jaar na instroom
in de WGA. Omdat de verplichtingen niet betrouwbaar genoeg zijn te bepalen is deze níet gewaardeerd ¡n de balans.
Op basis van de doorrekening van verschillende scenario's is de contante waarde van de verplichtingen berekend fussen
€ 603.000 en € 1.377.000.

lnstellingen lopen reeds het risico voor de loondoorbetaling aan medewerkers tot 2 jaar na eerste ziektedag melding.
Hiervoor is een vooziening arbeidsongeschiktheid getroffen.

Activa passiva overeenkomst 2018 Stichting Odibaan
Eind december heeft Odion een overeenkomst getekend op basis waarvan Odion met ingang van 'l januari 2019 alle activa en
passiva overnemen van Stichting Odibaan uit Zaandam. De integratie van deze "dochterstichting" gàat gepaard met het ovememen
van het negatief eigen vermogen ad € 405.000 . Het negatieve eigen vermogen is de afgelopen jaren in de jaanekening van Odion
verantwoord in de vorm van añruaardering vordering in rekening c¡urant. Het resultaat 2019 van Odion wordt minimaal beinvloed
door de overname.
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Sticht¡ng Odion

5.I.7 IIUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Bedragen zijn in €

Bedrijfs-
gebouwen en

terfeinen
€

Stand per I januari 20lE
- aanschal\,vaarde
- cumulatieve herwaarder¡ngen
- cumulatieve afschrivingen

14.695.747
0

7.430.119

Boekuraarde pe|l januari 2018 7.265.628

ilachlnes en
installaties

€

1.839.760
0

1.108.425

73 t.335

1.408.300
162.271

0

1.246.029

3.248.060
0

1.270.696

1.977.3ù4

Andere vaste
bedr¡jfs.

middelen,
techn¡sche en

administratieve
uitrustinq

€

llatedële vaste
bedrijfsactiva in

uitvoering en
vooruitbetalingen

op materiële
Yaste activa

€

Nlet aan het
bedrüfsproces

d¡enstbare
mater¡ële activa

€

Totaal

---
0
0
0

4. I 20.663
0

2.599.106

561.1 03
4',t8.402

0

142.701

4.681.766
0

3.017.s08

1.664.258

1Oo/o-20o/o

1.91 0.108
0
0

0

-1.902.E94

22.531.495
0

1 1.102.869

5.002.761
1.256.702

0

0 661.503
00

66,1.503
00

0 3.746.059

26.872.753
0

1'1.698.068

0 15.174.6A5

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- b¡jzondere waardeverminderingen

- desinvesteringen
aanschañilaarde
cumulatieve henraarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 20lE
- aanschañ,vaarde
- cumulatieve herwâarderingen
- cumulatieve afu chrüv¡ngen

Boekwaarde per 31 december 2018

Af sch rijv i n g s æ rce ntag e

4.936.252
676.029

0

661.503
0

661 503
0

4.260.223

I 8.970.496
0

7.444.645

1.525.851

-1.902.894 U

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

00

7.214
0
0

0
0
0

Oo/o-'lOo/o 5o/¡1Oo/o

7.214

0,0%
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Stichting Od¡on

BIJLAGE

5.1.9 Ovezicht langlopende schulden ultimo 2018
in€

€€€

Gestelde
zekerheden

Aflos.
sing 2019

Aflos-
sings-
wijze

Resterende
looptiid in
jaren eind

2018

Restschuld
over 5 jaar

Restschub I

3l decemberl
2018 

I

Aflosslng
in 2018

Nieuwe
leningen ln

2018

Restschuld
31 december

2017

lilke-
rente

Werke.
Soort len¡ng

Totale
loop-
rijd

HoofdsomDatumLeninggever

VWS boroino30.107

67.703

l¡nea¡r
l0

277.235

239.795

615.751

30.107

67.703

0

0

269.902

683.45¡l

4.5Oo/"301.223.766I 5-1-1 99S
iæõe--

,SN Bank

Totaal
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Stichting Odion

5.I,IO TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

1 1. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Extramurale behandeling
Correcties voorgaande jaren
Opbrengsten Jeugdzorg
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties
PGB opbrengsten
Totaal

12. Subsidies (exclusieîWmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

Overige Rijkssubsidies
Besch¡kbaarheidsbijdragen Opleidingen
Subs¡dies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Totaal

1 3. Overi ge b ed rijfso pb re ng sten

De spec¡f¡cat¡e is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor ondezoek):
Arbeidsmatig Werken
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)
Sociale Wijkteams
Detachering
Doorbelaste servicekosten gebouwen
Diversen
Overige opbrengsten activiteiten Odibaan

Totaal

2018 2017
€

43.570.907
1.584
-919

2.100.000
3.412.374

703.910
747.236

36.555.833
12.909
57.200

1.6U.280
3.013.892

599.r 40
647.531

2018

€

2017

50.535.092

-257ttß
De verandering in de Wet Landurige zorg en WMO / Jeugdwet leiden tot een andere verdeling van de opbrengsten. Het aantal
instanties waarmee contracten moeten worden gesloten is fors toegenomen.

verdere we nar de toelichti de

€

52.227
58.601
52.!ß4

€

72.304
40.877
49.648

163.792 162.829

20't8 2017
€

179.572

825.589
101.775

11.781
153.760
369.870

€

197.733

490.290
16.982
26.874

161.057
518.321

1.642.347 IÃ11ÆT

De overige opbrengsten activiteiten Odibaan betreffen de gefactureerde oprbengsten UWV trajecten begeleiding naar werk
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Stichting Od¡on

5.1.I0 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

74. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Subtotaal

Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per rechtspersoon:
-Stichting Odion
-Stichting Odibaan

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

15. Afschrijvingen op immateriële en mater¡ëlevaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- mater¡ële vaste act¡va

Totaal aßchrijvingen

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiêle vaste activa

1 7. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patient- en bewonersgebonden kosten
Vervoerskosten
lncidentele baten en lasten voorgaande jaren
Onderhoud en energiekosten:
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voozieningen

2018 2017
€ €

27.115.798
4.196.0,t6
2j62.988
1.7U.923

22.538.046
3.325.477
'1.767.777

1.256.716
35.209.755

2.154.339

28.888.016

1.530.728

37.364.094 30.418.744

659
14

517
16

673 533

00

2018 2017
€

1.256.702

€

940.839

'1.256.702 94U.ö39

2018

955.s92

2017
€ €

163.719

Totaal 955.592 163.719

Toe ng:

Het bedrag ad € 1.106.695 betreff een eenmalige afboeking van de waarderingsverschillen act¡va en passiva (in belangrijke mate het
negatieve eigen vermogen van Stichting Woonvoorziening Lichamelijk Gehandicapten te Purmerend).

2018 2017
Ê €

1.697.446
1.975.902

385.714
1.533.493

-40.045
2.373.960
3.601.248

-1.043.245

1.409.608
1.61 1 .299

454.736
1 .',197.441

-8.882
1.828.908
2.745.641

21j82

Totaal overi ge bedrijfskosten
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Het niveau van de kosten is in 2018 beinvloed door overname van een aantal locaties van Heliomare in het 2e halfiaar 2017 alsmede de
van de ondememing van SWLG per 1 januari 2018.

dotaties aan de voozieningen zijn toegelicht onder de toelichting op de mutaties voozieningen in de enkelvoudige balans.

Stichting Odion

5,1.I0 TOELICHT]NG OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

Rentelasten
Subtotaal fìnanciële lasten

Totaal financiële baten en lasten

19. Honoraria accounlant

De honoraria van de accountant over 2018 z¡jn als volgt:

1 Controle van de jaanekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controled¡ensten

Totaal honoraria accountant

2018 2017
€

2.136
2.136

-45.101
-45.101

€

11.863
11.863

-56.369
-56.369

-42.965 -44.506

2018 2017

49.250
11.495
2.801

0

€

46.248
13.000
2.927

0

€

63.546 62.175

De accountiantskosten zijn toegerekend aan het jaar wa arop ze betrekking hebben

20. Transacties met verbonden pañìjen

Van fansacties met verbonden partÜen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders
en leidinggevende fu nctionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden part¡jen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag
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Stichting Odion

5.I.IO TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubtieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2018 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Leid¡ndoevende topfunct¡ond issen met bezold¡ai no boven € t.7OO

1 Functie (functienaam)
2 ln dienst vanaf (datum begin
3 ln dienst tot (datum einde functievervulling)
4 (F¡ctieve) d¡enstbetrekking?
5 Deelt¡jdfactor (m¡nimaal 0,025 fte)
6 Bruto-¡nkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
7 Winstdelingen en bonusbetalingen
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Beloning plus belastbare
9 onkostenvergoedingen (6,7 en 8)

10 Voorz¡eningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)

11 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

12 Toepassel'rjk bezoldigingsmaximum

2017
1 (Fictieve) dienstbetrekking?
2 Oeeltijdfactor {minimaal 0,025 fte}
3 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
4 W¡nstdelingen en bonusbetalingen
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedinge
7 Voorzieningen ten behoevevan beloningen
8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

foezíchthoudende topfundionaríssen met bezoldioíno boven € 7.700

H.J.M. Steen

Bestuurder
22-dec-98

heden
Ja

tæ%
185.801

0
0

185.801

tt.4L4
t97.215

125.000

!0OTo

Ja

192.063

0
0

t89.827
11.094

203.157

121.mO

H. Luik
Voorz¡tter RvT

12-dec-t7
heden

t3.592
0

G. van den
Nieuwendijk

lid RvT

1-apr-14
heden

8.874
0

A. Stoel¡nga

lid RvT

L2-dec-17
heden

9.000
0

1 Functie (functienaam)

2 ln dienst vanaf (datum beg¡n

3 ln dienst tot (datum e¡nde functievervulling)
4 Bruto-¡nkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

2017
1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

13.s92 8.874 9.000

18.750 12.500

7.749
0

12.500

333
0

500
0

500

995

7.749 333

t2.LOO 663
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Stichting

5.I.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

21' Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - vervolg

1 Funct¡e (funct¡enaam)

2 ln dienst vanaf (datum begin
3 ln dienst tot (datum einde functievervulling)
4 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

2017
1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
3 Totaal bezoldig¡ng in kadervan de WNT

4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

A. Gamr¡
lid RvT

1-apr-14

heden

0

S. Driessen
lid RvT

t2-dec-L7
heden

9.000
0

8,874

12.500

7.749
0

9.000

12.500

333
0

7.749 333

12.Lû 663

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmax¡ma topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp
aan stichting Odion een totaalscore van 8 punten toegekend. De daaru¡t volgende klasseindeling betreft ll,
met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 125.000. D¡t maximum wordt
overschreden door de Raad van Bestuur. op de bezoldiging van de Raad van Bestuur is het wNT-
overgangsrecht van toepassing. De bezoldiging van de Raad van Bestuur voldoet aan het toepasselijke
bezoldigingsmaximum waarnaar dient te worden afgebouwd conform het wNT-overgangsrecht.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorz¡tter van de Raad van Toezicht bedraagt € 1g.750 en
voor de overige leden van de Raad van Toezicht/Commissarissen € 12.500. Deze maxima worden niet
overschreden.
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Stichting Odion

5.1.II ENKELVOUDTGE BALANS PER 3I DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref.

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

31-dec-18 31-dec-17
€

15.174.685
0

€

11.428.626
80.000

1

2

3
4
5

15.174.685

0
1.027.307

22.050.051

11.508.626

206.976
1.022.967

22.624.899
23.077.358 23.854.842

38.252.O43 35.303.46E

Ref. 3l-dec-18 3l-dec-17
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmíngsreseryes
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reseryes
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste I jaar)
Sch ulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

Totaalpassiva

b

€

82.541
0

27.038.993
0

€

82.541
0

24.801.361
0

7

I

3
I

27.121.534

2.650.961

548.048

24.883.902

3.181.012

615.751

6.682.803
0

7.931.500
0

38.252.043 35.363.468
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Stichting Odion

5.1.12 EN KELVOUDIGE RESULTATEN REKEN ING OVER 20 I 8

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateríële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemm ingsfonds aanvaardbare kosten

Ref. 2018 2017
€

49.963.380

163.792

1.272.477

41.880.365

162.829

907.886

€

12

13

14

15

16

17

18

19

51.399.649

36.463.715

1.256.702

955.592

10.443.728

42.951.080

29.400.645

940.839

163.719

9.054.251

49.119.737 39.559.454

3.391.626

-37.757

2.279.912

-42.280

2.237.632 3.353.869

20172018
€

2.237.632

€

3.3s3.869
2.237.632 3.353.869
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Stichting Odíon

5.I.I4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afrvijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt veruvezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1' Materiële vaste act¡va 
3r.dec-l'

De specif¡cat¡e is als volgt: €

Bedrijfsgebouwen en teneinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsacliva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedr¡jfsproces dienstbare materiêle act¡va

Totaal mater¡ële vaste activa

11.525.849
1.977.364
1.664.258

7.214
0

15.174.685 11.428.626

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

3'l-dec-17
€

7.265.626
731.335

1.521.557
1.910.108

0

11.428.626
5.002.761

0
1.256.702

0
0
0

9.403.380
3.129.804

0
940.839
163.719

0
0

Boekwaarde per 3l december

2. Financiële vaste activa

De spec¡frcatie is als volgt:

Overige vorderingen
Aanloopkosten project
Disagio leningen

ïotaal financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
Aflossing, naar kortlopende vorderingen

Boekwaarde per 3l december

15.174.685 11.428.626

3l-dec-18 31-dec-17
€

0
0
0

€

.000
0
0

80

0 öU.UUU

20't72018

80.000
0

-80.000

€ €

160.000
0

-80.000
0

0 80.000

nadereeen van het devanspecif¡calie vastemateriële activa wordt naarverwezen hetverloop per activagroep
ondermutatieoverzicht 15. 6. deOnder en activa tn verbandinvesteringen zt]naßchrijvingen metovergenomen begrepen

ameovem SWLGlocat¡es €Aanschafwaarde .314.421 cumulatieve 827 583€

De lening betrof een vordering op Odibaan. Door de integratie van Odibaan binnen Odion per 1 januari 2019
deze lening kortlopend van karakter geworden. Activiteiten zijn door middel van een activa passiva transactie in

1 9.
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Stichting Odion

5,I.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Vorderingen uit hoofde nan financieringstekort en schulden u¡t hoofde van financieringsoìrerschot AWBZ tWlz

20't7 2018
€

Saldo per I þnuari 206.976

totaal
€ €

206.976

Financieri ngsverschil boekjaar
Conec{ies voorgaande jaren
Betalingen/ontua ngsten
Subtotaal mutratie boekjaar

Saldo per 3l december

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Odion

a= inteme berekening
b= overeenstemming met zorgvezekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsversch¡l in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

Totaal fina ncieringsverschil

0

0
0

0
0

-206.976 -206.976

00

-206.976 0 -206.976

0

c a

31-dec-18 3l-dec-17
€ €

0
0

206.976
0

(, 206.976

20172018
€

43.570.907
43.570.907

0

€

36.555.833
36.348.857

206.976

Pagina26



4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op Gemeenten inzake Wmo en Jeugd
Te vorderen van collega instellingen
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te declareren inzake ctmpensatie transitievergoedingen UWV
Diversen
Nog te ontvangen bedragen:
Waarborgsommen
Overige overlopende activa:
Te vorderen rente
Te venekenen Fietsplan en Fitness

Totaal debiteuren en overige vorderingen

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Bankrekeníngen
Kassen

6. Eigen vetmogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

Totaal eigen vermogen

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Totaal kapitaal

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten

Totaal bestemmingsfondsen

31-dec-18 3l-dec-17
€ €

132.139 208.864

29.770
281.285

56.684
46.949

332.311
'14.035

106.600

62.453
429.477
153.756
80.361

0
1.529

55.467

4.487
26.573

1.616
25.918

1.O27.307 1.022.967

3l-dec-'18 31-dec-17
€

22.015.233
34.818

€

22.575.219
49.680

Totaal liquide middelen 22.050.051 22.624.899

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van een bankgarantie van in totaal € 167.536

31-dec-18 31 -dec-l 7
€

82.541
0

27.038.993
0

€

82.541
0

24.801.361
0

Saldo per
3l-dec-2018

27.121.534 24.883.902

Saldo per
f-ian-2018

Resultaat-
bestemming

Overige
mutaties

€ €

o ---------

€

82.541

82.541

Saldo per
3l-dec-2018

€

82.541 0 0

82.541

Saldo per
1-ian-2018

€

Resultaat-
bestemming

€

Overige
mutaties

24.801.361 2.237.632

€

0

€

27.038.993

De vooziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 42.000 (2017:€ 42.000).
De vordering op groepsmaatschappijen is in verband met het negatieve eigen vermogen van die stichting afgewaardeerd met

bedrag van € 405.140
behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen zijn de vorderingen verpand.

van UWV hebben een

24.801.361ffi 2.237.632 U 27.038.993



Specificatie aansluitíng geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 3l december 201g
en resultaat over 2018

De specificatie rs a/s volgf

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Stichting Odibaan
Consolidatiecorrecties
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

Het verloop is als volgt weer te geven:
€

Jubilea
Persoonlijk levensfase budget
Groot onderhoud
Verliesgevende locaties
Voorziening herbouwplicht
Eigen risico ziektwet ex werknemers
Arbeidsongeschiktheid
Reorganisatie Vooziening
ORT tijdens vakantiedagen
Totaal vooaieningen

Eigen
vermogen Resultaat

¿È
27.121.534

-405.140
405.140

€
2.237.632
-151.487

69.430

Het negatieve vermogen en resultaat van Odibaan is in de enkelvoudige jaanekening van Odion als afgewaarderde vordering
verwerkt.

7. Voorzieningen
Saldo per

'l-jan-2018
Dotatie Onttrekking Vrijval

27.121.534 2.155.575

Saldo per
3l-dec-2018

€ € € €

461.525
25.808

404.217
861.187
178.197

0
563.727
156.300

0

404.822
63.784

865.177
998.140
178.197

0
456.142
't41.624
73.126

81.282
0

30322
0
0
0

305.046
1s6.300
77.559

24.579
37.976
34.654
60.738

0
0

197.461
66.624
53.771

0
0

456.628
76.215

0
0
0

75.000
96.914

3.181.012 650.509 475.803 704.757 2.650.961

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voonieningen ats langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voozieníngen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Stand per 31 december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 31 december

3l-dec-2018

828.000
2.073.000

999.000

31-dec-18 31-dec-'17

548.048
0

€

615.751
0

548.048 615.751

2018 2017
€ €

683.454
0

67.703

762.6s3
0

79.199

ö1 5. /51 6E3.454

67.703 67.703

615.751

per
De voorziening verliesgevende locaties heeft betrekking op doorlopende kosten van leegstaande locaties alsmede

vooziening voor dekkingstekort bij de KDC's.
De dekking vanuit de normatieve huisvestingscomponent wordt door de overheid vastgesteld

het verschil tussen de werkelijke huurlasten en geschatte dekkingsbijdrage ts een voorziening
Bij de berekening ts een rentepercentage van 2o/o geha nteerd om de contante waarde van dit verschil te berekenen.

rente voet ls gebaseerd op de rente voet op lange financiering beleggingen
De vooziening voor ORT tijdens vakantiedagen betreft de nog aan werknemers te vergoeden oRT over de wettelijke
vakantiedagen rn de jaren 2012-2015, voor medewerkers die structureel onregêlmatig werkten. Alle medewerkers tn dienst
4inin2017 en 2018 betaald. Het resterend saldo is in 20lB vrijgevallen.
ln de vooziening arbeidsongeschiktheid is per 1 januari de van SWLG overgenomen vooziening ad€212.560 begrepen.
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schutden als langtopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

67.703
548.048
277.236

67.703
615.751
344.939

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage ovezicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Ioel¡cht¡ng:

De door ASN verstrekte leningen zijn door het ministerie van VWS geborgd.

De specificatie is als volgt: 3l-dec-18 3l-dec-17
€ €

Terug te betalen aan gemeenten
Crediteuren
Afl ossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden tezake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantieuren en PBL uren
Overige schulden:
Omzet belasting
Nog te betalen kosten:
Nog te veruachten (productie) kosten
Accountant en Advieskosten
Rente
Vooruitontvangen opbrengsten:
overige
Overige overlopende passiva:
overige

235.182
1.048.405

67.703
1.389.8¿16

168.1 33
206.412

1.188.233
3.413.035

11.853
980.124

67.703
1.218.850

114.604
204.136
987.434

2.961.130

24.485

28.277
31.626
25.849

7.681

0
34.370
28.699

64.s21

1.698

104.314

0

Totaal overige kortlopende schulden 7.931.500 6.682.803

behoeve van de door Rabobank ter beschikking gestelde rekening-courant faciliteit, totaal € 1.000.000 en drie
leningen zijn de volgende zekerheden gesteld.

- verpanding van vorderingen
- negatieve hypotheekverklaring

1 0. Financiële instrumenten

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrþuitoefening geen gebruik van financiele ¡nstrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietris¡co's.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen
is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptr'jd. De
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentüdse) rentefluctuat¡es te
beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde f¡nanciële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Betreft:
- langlopende huurverplichtingen aangegaan met een jaarlijkse omvang van € 4.200.000
- ten behoeve van de door Rabobank ter beschikking gestelde rekening-courant faciliteit, totaal € 1.000.000 en drie

verstrekte leningen zijn de volgende zekerheden gesteld.
- verpanding van vorderingen
- negat¡eve hypotheekverklaring
- bankgarantie van € 167.536

Borgstellingen ten gunste van Odion
- borgstelling Gemeente Zaanstad m.b.t. de lening pro resto € 28.361
- borgstelling Staat der Nederlanden m.b.t. de lening pro resto € 4S4.S81

PM vordering uit hoofde van verkoop activa
Bij de verkoop van een pand is in de verkoopovereenkomst bedongen dat de definitieve verkoopprijs
in geval van realisatie bestemmingswijziging nog wordt verhoogd met € 150.000
Dit levert mogelijk in de toekomst nog een extra boekwinst op.

Fiscale eenheid omzetbelasting
Tezamen met Stichting Odibaan vormt Stichting Odion met ingang van 1 april 2010 een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Door de fiscale eenheid zijn deze entiteiten onderling aansprakelijk voor eventuele
belastingschulden.

Vennootschapsbelastingplicht maatschappelijke oprrang en jeugdzorg
Een steeds groter deel van de voorheen door provincies en gemeenten gesubsidieerde ac{iviteíten (met name jeugdzorg en
maatschappelijke opvang) worden met ingang van 1 januari 2015 niet meer gesubsidieerd, maar gecontracteerd tussen gemeente
en zorgaanbieder. Voor de zorgaanbieder kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis
(vanaf 2015) tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.

Oozaak van deze eventuele vennootschapsbelast¡ngplicht ligt in het feit dat de zorgaanbieders veelal geen beroep meer kunnen
doen op het zogenaamde 'subsidie-besluit', omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor kunnen
zorgaanbieders in beginsel een ondememing in fiscale zin drijven met vennootschapsbelastingplicht (al dan niet partieel) tot gevolg.
Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q.
vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen.

Onzekerheden opbrengstvorantwoordin g
Als gevolg van materiêle nacontroles door 2orgkantoren, zorgvenekeraars en gemeenlen op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen conecties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Odion heeft op basis van een risicoanallæe een zo nauwkeurig mogelijke inschatting
gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is reken¡ng gehouden met uitkomsten van interne en
exteme controles.

Odion verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correclies op de gedeclareetde en verantwoorde
opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Activa passiva overeenkomst 2018 Stichting Odibaan

Eind december heeft Odion een overeenkomst getekend waardoor we met ¡ngang van 1 januari 2019 alle activa en passiva
ovememen van Stichting Odibaan uit Zaandam. De integratie van deze 'dochterst¡chting" gaat gepaard met het ovememen van het
negatief eigen vermogen ad € 405.000 . Het negatieve eigen vermogen is de afgelopen jaren in de jaanekening van Odion
verantwoord in de vorm van afr¡vaardering vordering in rekening courant. Het resultaat 2019 van Odion wordt minimaal beinvloed
door de ovemame.

Eigenrísicodragerschap WGA
Odion is 100% eigenrisicodrager voor de WGA. Dit betekent dat Odion zelf het risico loopt van financiele verplichtingen
aan medewerkers die na 2 jaar lang ziekte instromen in de WGA. Deze verplichting kan doorlopen tot 10 jaar na instroom
in de WGA. Omdat de verplichtingen n¡et betrouwbaar genoeg zijn te bepalen is deze niet gewaardeerd in de balans.
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St¡cht¡ng Odion

5,I,16 ENKELVOUDIG IIUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-
gebouwen en

terrelnen
llachines en
lnstallat¡es uitrustino€€

Andere vaste
bedrijfs-

mlddelen,
technischê en

administratieve

4.'120.663
0

2.599.1 06

1.521.557

561.1 03
4',18.402

0

0

142.7fJ1

4.681.766
0

3.017.s08

1Oo/t2Ùo/o

397.742
241.842

Maûerlële vaste
bedrijfsactiva ln

uitvoering en
vooruitbetalingen

op materiële
vastê act¡va

€

1.91 0.108
0
0

1.910.108

-1.902.894
0
0

0

-1.902.894

Nlet aan het
bedriifsproces

d¡enstbare
mater¡ële act¡ya

€

Totaal

--.--
Stand per I januari 20lE
- aanschafin aarde
- cumulatieve heru¡aarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2018

Mutåties in het boekjaãr
- investeringen
- afschrijvingen
- buzondere waardevernünderingen

- desinvesteringen
aanschañrvaafde
cumuhtieve hen¡ìraarderingen
cumuhtieve aßchrijvingen
per saldo

Mutat¡es in boekwaarde (per saldo)

Stand per 3l december 20lE
- aanschañiìraarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 3'l december 201A

Afsc h rij v ¡ ng s pe rce ntag e

Ovemame activa derden
Aanschúwaarde
Afschr¡Ningen

€

14.660.964
0

7.395.338

7.265.626

4.936.252
676.029

0

661.503
0

661.503
0

4.260.223

18.935.713
0

7.409.864

1 1.525.849

Oo/o-1Oo/o

81 0.376
537.365

1.839.760
0

1j08.425

731.335

1.408.300
't62.271

0

0

1.2ß.029

3.248.060
0

1.270.696

1.9T7.364

5o/e1Oo/"

106.303
48.376

0
0
0

0
0
0

22.531.495
0

1 1.102.869

11.428.626

5.002.761
1.256.702

0

661.503
0

661.503
0

3.746.059

26.872.753
0

1 1.698.068

1.314.421
827.583

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
o

0

7.214
0
0

0
0
0

0
0

0,ovo

0
0
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5.I,I 7 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERACHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
ln groepsmaat

schappiien
Overlge

Vorderlngen op
groepsmaat-

schaDpilen

Vorderlngen op
partlclpanten en

op maatschapp¡j.
en waarln wordt

deelgenomen
(overige

deelnemlngen)
€

Vorderlng op
grond van

compensa- Ovedge
vorderlnEen

€

Overlge
effecten

€€
deelnemingen

€ €
tieregêling

€

Totaal

€

Boe¡$aarde per l januåri 2018
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Verstrehe leningen,/ verkregen efiecten
Ontvangen dividend / af,ossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (d¡s)agio

Boekwaarde per 31 december 20'18

Som rvaardeverminderingen

0

80.000

0

-80.000
0

0

80.000

-80.000

0
0
0
0

0
0

0 0 0 0

0
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BIJLAGE

5.1.18 Overzicht langlopende schutden ultimo 20lB (enkelvoudig)

Gestelde
zekerheden

Aflos-
sing 2019

Aflo3-
sings-
w¡¡ze

Resterende
looptijd in
iarcn elnd

2018

Restschuld
Restschuld
ovêr 5 ¡aal

31

2018

Aflossing
ln 2018

Nieuwe
lenlngen ¡n

2018

Restschuld
3l december

2017

We¡ke-
llrke.
rente

Soort lening
Totale
loop-
rüd

HoofdsomDatumLenlnggever

VWS borqinq
VWS borg¡nq

30.107
37.596
67.703

lineair11

10

89.259
187.977
277.2s8

239.7U
375.957
615.751

30.107
37.596
67.703

0

0
0

269.901
413.553
683.45¡l

4.5Oo/"

4.50o/o

30
29

766I 5-jan-99
1-feb-99

Totaal
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Stichting Odion

5.I.I9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet aftvijken vân de geconsolideerde resultatenrekening
ziln deze hierna niet nader toegel¡cht en wordt venivezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

1 2. O pbrengsten zorg prestaties en maatschappe lijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: ZOlg
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Correcties voorgaande jaren
Extramurale behandeling
Opbrengsten Jeugdzorg
Opbrengsten Wmo
GGZ c subsidie Gemeente Purmerend
PGB opbrengsten
Overige zorgprestaties

2017

43.570.907
-9r 9

1.584
2.100.000
2.7U.458

56.204
747.236
703.910

36.555.833
57.200
12.909

1.684.280
2.146.995

55.058
647.531
720.559

Totaal 49.963.380 41.880.365

Toelichting:
De verhog¡ng van cle opbrengsten in de financier¡ngsstromen WL z en wMO ¡s grotendeels een gevolg van het ovememen van locat¡es
van Heliomare in de loop van 2017 alsmede overname van alle zorgactiviteiten van St¡chting Woonvoozieningen Lichamelijk
Gehandicapten uit Purmerend. De ovemame van de locaties in 2017 en 2018 zorgt voor stijging van alle opbrengsten en kosten
rubríeken.
De stijging van de opbrengsten Jeudgzorg zijn een gevolg van het instromen van kinderen in de Jeugdzorg ¡n plaats van de WLZ; bij
een gelijkblijvend aantal kinderen is de aftame van diensten van het Orthopedagogisch Dagcentrum fors gegroeid met als gevolg een
forse toename van benodigd budget. De financiering van de steeds groter wordende vraag is een continu terugkerend dilemma in de
overleggen met gemeenten.

13. Suösídres (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt:

Overige Rijkssubsidies
Subsidie regeling praktijkleren
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Totaal

1 4. Overige bed rijfsoþ re ngsten

De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor ondezoek):
Arbeidsmatig Werken
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Sociale Wijkteams en Jeugdteams
Detachering medewerkers
Doorbelaste service kosten
Diversen
Doorbelaste kosten Odibaan

2018 2017
€

52.227
58.601
52.964

€

72.304
40.877
49.648

163.792 162.829

20172018
€

197.733179.572

825.589
101.775

11 .781
153.760

0

€

490.290
16.982
26.874

161.057
14.950

Totaal
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15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonen en salaríssen inclusief reservering vakantie uren en pBL uren
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Subtotaal

Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantial personeelsleden (in FTE's) per segment:
-Stichting Odion

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

post personeel niet in loondienst is als volgt nader toe te lichten:
inkoop dagbesteding bij derden en uren andere zorginstellingen
inkoop schoonmaakdiensten bij schoonmaakbedrijven

16. Afschrijvingen op immateriële en materiëlevaste activa

De speciñcatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- mater¡ële vaste activa

Totaal afschrijvingen

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie ís als volgt:

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

7 8. Ove ri g e b ed rijfskosten

De specifrcatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Pat¡ënt- en bewonersgebonden kosten
Vervoerskosten
lncidentele baten en lasten voorgaande jaren
Onderhoud en energiekosten:
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voozieningen
Totaal overige bedrijfskosten

2018 2017
€€

26.M0j92
4.093.429
2.098.946
1.676.809

2't.735.997
3.201.789
1.697.477
1.193.065

34.309.376

2.154.339

27.828.328

1.572.317

36.463.715 29.400.645

535

-

659

659

1.677.854
476.485

1.208.115
364.202

2018 20't7
€

1.256.702 940.839

1.256.702 940.839

2018 2017

955.592 163.719

2018 2017
€ €

€

€€

Totaal 955.592 '163.71 9

Het bedrag ad € 1.106.695 betreft een eenmalige afboeking van de waarderingsverschillen activa en pass¡va (in belangrijke mate het
negatieve e¡gen vermogen van Stichting Woonvoorzien¡ng Lichamelíjk Gehandicapten te Purmerend).

1.697.446
r .904.176

333.901
1.533.493

-59.180
2.362.687
3.563.190
-891.985

1.409.608
1.524.503

375.413
1.197 .441

-8.882
1.828.908
2.706.078

21.182
10J43.728

ToelÍchting:
Zoals onder de opbrengsten is toegelicht zijn de kosten in alle rpþ¡þþgþegenomen door uitbreiding van het aantal locaties
door gemelde overnames.

9.054.251



19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Rentebaten groepsmaatschappijen
Subtotaal fi nanciële baten

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

Totaal f¡nanciële baten en lasten

2018 2017

2.1æ
0

2.136

-44.416
-44.416

€

5.799
6.064

11.863

-49.620
-49.620

€

-42.280 -37.757

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Odion heeft de jaanekening 2018 vastgesteld in de vergadering
van21 mei2019

De raad van toezicht van de Stichting Odion heefr de jaaneken¡ng 2018 goedgekeurd in de vergadering
van 21 mei 2019

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaÍ 5.1.2.

Gebeurteniseen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld moet worden. Verwezen wordt naar de toelichting
op de niet in de balans opgenomen verplíchtingen en activa over de activa passiva transactie met Odibaan die ultimo 2018
is overeengekomen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Purmerend 21 mei 2019

W.G, W.G.
H.J.M. Steen H. Luik (vooaitter RVT)

W.G. W,G,
G. van den Nieuwendijk A. Stoelinga

W.G W.G.
A. Gamri S.Driessen
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Odion

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

Er is geen statutaire regeling rondom resultaatbestemming.

5.2.2 Nercnvestigingen

Stichting Odion heefr geen nev€nvestig¡ngen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

A. verklarint over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 201g

Ons oordcel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Odion te Purmerend gecontroleerd

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Odion op 31 decembe r 2O78 en van het resultaat over 2018
in overeenstemming met de Regeling versloggeving WTZ| (RvW).

De jaarrekening bestaat uit:
t. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018; en
3' de toel¡chting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordccl
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestondoorden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2078 vallen Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van St¡chting Odion zoals vereist in de Verordening inzoke de onofhanketijkheid von
occountants biiassurance'opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrogs- en beroepsregels accountonts (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulaticbcpaling WNT n¡et gecontrolcerd
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2078 hebben wij de ant¡cumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 7.6o WNT en ortikel 5, lid 7, sub j lJitvoeringsregeling 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.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum2}tsl21t4
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT, de brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) d.d. 20 februari 2015 en hel Controleprotocol WNT 201.8 hebben wij het bezoldigingsmaximum
WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting Odion als uitgangspunt gehanteerd voor onze
controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum
2OL5/2Ot4.

Vlt{\ll(;l\,\ltrìlj\lÀNl\ lN ì0\'t\¡tilì\ lì\ K\:t NR .¿l_lJ,t,0.r
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B. verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving andere informatie, die
bestaat uit de 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 en 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 afrruijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Stondaard 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, in overeenstemming met
de RvW.

C. Boschriivin3 van verantwoordclijkheden met betrckking tot de jaarrekening

Verantwoordeliikhcdcn van dc raad vm bcstuur cn 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.ln dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of St¡chting Odion in staat ís 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 continui'teitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om Stichting Odion 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 St¡cht¡ng Odion haar activiteiten in continuiTeit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van Stichting Odion.

Onze verantwoordclijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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 beTnvloedt 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 controlestandoarden, het
ControleprotocolWNT 2078, ethische voorschriften en de onafhanketijkheidseisen.
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a

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 fraudg 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
eontrolewerkzaamheden 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
stichting odion;
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 continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Odion haar activiteiten in
continul'te¡t kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vest¡gen 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 ¡s tot de datum van onze
controleverklaring' ToekomstiSe gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
zorginstelling haar continuiTeit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. ln dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

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.

Dordrecht, 27 mei 2019

Verstegen accountants en adviseurs 8.V.,

was getekend,
L.G.J. Mostert RA
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