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5.1  JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa 1 16.441.681       15.174.685       
Financiële vaste activa -                        -                       
Totaal vaste activa 16.441.681       15.174.685       

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 294.606            -                       
Debiteuren en overige vorderingen 3 1.253.067         1.161.209         
Liquide middelen 4 20.925.521       22.092.944       
Totaal vlottende activa 22.473.194       23.254.153       

Totaal activa 38.914.875       38.428.838       

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
PASSIVA € €

Eigen vermogen 5
Kapitaal 82.541              82.541              
Bestemmingsreserves -                        -                       
Bestemmingsfondsen 27.445.672       27.285.210       
Algemene en overige reserves 158.000            158.000            
Totaal eigen vermogen 27.686.213       27.525.751       

Voorzieningen 6 2.062.224         2.246.744         

Langlopende schulden (nog voor meer 7 480.345            548.048            
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 -                        -                       
Overige kortlopende schulden 8 8.686.093         8.108.295         

Totaal passiva 38.914.875       38.428.838       
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5.1.2  RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 11 54.577.126      50.535.092       

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 12 226.898           163.792            

Overige bedrijfsopbrengsten 13 671.246           1.642.347         

Som der bedrijfsopbrengsten 55.475.270      52.341.231       

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 41.332.901      37.364.094       

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 1.250.377        1.256.702         

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 -                       955.592            

Overige bedrijfskosten 17 12.691.064      10.484.473       

Som der bedrijfslasten 55.274.342      50.060.861       

BEDRIJFSRESULTAAT 200.928           2.280.370         

Financiële baten en lasten 18 -40.466            -42.965             

RESULTAAT BOEKJAAR 160.462           2.237.405         

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

  
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 160.462 2.237.405

160.462 2.237.405
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5.1.3  KASSTROOMOVERZICHT
Ref.

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 200.928        2.280.370      

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.249.379     1.256.702      
- mutaties voorzieningen -184.520       -530.051        

1.064.859     726.651         
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -                    -                     
- vorderingen -91.858         -52.073          
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot -294.606       206.976         

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 577.798        1.275.985      
191.334        1.430.888      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.457.121     4.437.909      

Ontvangen interest -                    -                     
Betaalde interest -40.466         -42.965          

-40.466         -42.965          
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.416.655     4.394.944      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.534.232    -5.002.761     
Desinvesteringen materiële vaste activa 17.857          -                     
Mutatie afwaardering vordering verlies groepsmij. -                    227                

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.516.375    -5.002.534     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -67.703         -67.703          

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -67.703         -67.703          

Mutatie geldmiddelen -1.167.423    -675.293        

Stand geldmiddelen per 1 januari 22.092.944   22.768.237    
Stand geldmiddelen per 31 december 20.925.521   22.092.944    
Mutatie geldmiddelen -1.167.423    -675.293        

Toelichting:

2019 2018
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Algemene gegevens 
Odion is statutair gevestigd te Purmerend. Het Service Bureau is gevestigd op het adres Mercuriusweg 5A in Wormer.

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

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische 
kosten, tenzij anders wordt vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen iop posten in de balans, resultatenrekening en 
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Alle bedragen zijn weergegeven in euro, tenzij anders vermeld.

Continuiteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaande jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van 
het volgende:

Stelselwijziging:

In verband met de per 1 januari 2019 ingaande wijzigingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving rondom de verwerking van 
de kosten van groot onderhoud heeft Odion besloten de kosten van groot onderhoud middels de componentenbenadering te 
verwerken. Tot en met het boekjaar 2018 werd nog een voorziening groot onderhoud getroffen. Deze stelselwijziging is 
retrospectief verwerkt vanaf 1 januari 2019. Consequentie is dat in de beginbalans (1 januari 2019) het saldo van de voorziening 
groot onderhoud ad € 404.217 aan het eigen vermogen (RAK) is toegevoegd als directe mutatie in het eigen vermogen (RAK).  
De vergelijkende cijfers zijn hiervoor niet aangepast.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover 
niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
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 vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.
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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 duurzaam 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, wordt 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 enerzijds de geschatte
contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderszijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord 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. De verwachting is dat de 
afschrijvingslast per jaar op basis van de resterende economische levensduur niet substantieel afwijkt 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 gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.
Een voorziening op de vorderingen wordt getroffen op grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorziening wordt 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.De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde - mits anders vermeld - van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.                                                                                                                                                                            

Voorziening jubilea
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde 
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 
De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1%.

Voorziening arbeidsongeschiktheid
De voorziening 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 arbeidsproces. De voorziening is nominaal bepaald.
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Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase
In 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
In 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 2011 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 rentepercentage van 1% gehanteerd om de contante waarde van dit verschil 
te berekenen. De rentevoet is afgestemd op de marktrente van langlopende leningen.

Voorziening herbouwplicht
In 2015 is een voorziening voor herbouwplicht locaties gevormd voor een tweetal locaties waar Odion bij het beëindigen van de 
huurovereenkomst een plicht tot herbouw heeft. Een mogelijik besluit om de locaties te verlaten is 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.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende 
schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden 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 worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar 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 worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate 
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de 
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden 
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

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

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 werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Odion. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, 
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Odion betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover 
de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat. Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in 
maart 2019  een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de 
dekkingsgraad ultimo 2027.
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Het herstelplan van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. De opslag is bedoeld om de 
dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de 
pensioenen te verhogen (indexeren)
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke eisen kan 
(geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig 
indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit 
herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. 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 allen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord.

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 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De afschrijvingspercentages zijn:
terreinen in erfpacht 2%
terrein en tuinaanleg 5%
gebouwen: vast 2%
installaties 10%
verbouwingen/installaties 5% - 10%
jaarlijkse instandhouding 10%
inventaris / auto's 10% - 20%
automatisering 20%

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

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

Waarderingsgrondslagen WNT
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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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 11.794.795 11.525.849
Machines en installaties 1.915.121 1.977.364
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.446.498 1.664.258
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 285.267 7.214
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                        -                        

Totaal materiële vaste activa 16.441.681 15.174.685

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 15.174.685      11.428.626      
Bij: investeringen 2.534.232        5.002.761        
Bij: herwaarderingen -                        -                        
Af: afschrijvingen 1.249.379        1.256.702        
Af: bijzondere waardeverminderingen -                        -                        
Af: terugname geheel afgeschreven activa -                        -                        
Af: desinvesteringen 17.857             -                        

Boekwaarde per 31 december 16.441.681      15.174.685      

Toelichting:

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

2018 2019 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari -                        -                        
-                        -                        

Financieringsverschil boekjaar -                        294.606           294.606           
Correcties voorgaande jaren 153.291           -                        153.291           
Betalingen/ontvangsten -153.291          -                        -153.291          
Subtotaal mutatie boekjaar -                        294.606           294.606           

Saldo per 31 december -                        294.606           294.606           

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

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 294.606           -                        
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -                        -                        

294.606           -                        

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2019 2018
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 46.530.842      43.570.907      
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 46.236.236      43.570.907      

Totaal financieringsverschil 294.606           -                        

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Pagina 11



Stichting Odion

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Vorderingen op debiteuren 109.325           184.020           
Nog te factureren omzet (onderhanden werk UWV) -                        98.400             
Overige vorderingen:
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen -                        85                     
Vorderingen op Gemeenten inzake Wmo en Jeugd 332.746           286.172           
Te vorderen van collega instellingen -                        56.684             
Vooruitbetaalde bedragen:
Diversen 61.752             46.949             
Nog te ontvangen bedragen:
Nog te declareren inzake compensatie transitievergoedingen UWV 416.755           332.311           
Waarborgsommen 288.326           107.600           
Vordering extramurale behandeling 2.137                -                        
Overige overlopende activa:
Te vorderen rente 894                   1.616                
Te verrekenen Fietsplan en Fitness 28.665             25.918             
Diversen 12.467             21.454             
Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.253.067        1.161.209        

Toelichting:

Eind april 2020 zijn bijna alle vorderingen inzake WMO en Jeugd ontvangen.
De debiteuren en overige vorderingen hebben allen een looptijd van < 1 jaar.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Bankrekeningen 20.891.832 22.058.126
Kassen 33.689 34.818

Totaal liquide middelen 20.925.521 22.092.944

Toelichting:

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Kapitaal 82.541             82.541             
Bestemmingsreserves -                        -                        
Bestemmingsfondsen 27.445.672      27.285.210      
Algemene en overige reserves 158.000           158.000           
Totaal eigen vermogen 27.686.213      27.525.751      

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Kapitaal 82.541 -                        -                        82.541

Totaal kapitaal 82.541 -                        -                        82.541

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 26 K (2018: € 42 K).

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen zijn de vorderingen verpand.
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Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Reserve aanvaardbare kosten: 27.285.210 160.462 -                        27.445.672

Totaal bestemmingsfondsen 27.285.210 160.462 -                        27.445.672

Toelichting:

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Algemene reserves:
Algemene reserve 158.000           -                        -                        158.000           

Totaal algemene en overige reserves 158.000           -                        -                        158.000           

De beschikbare bestemmingsfondsen worden aangewend voor interne 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 voornemen om een belangrijk deel van 
de bestemmingsfondsen aan te wenden voor het financieren van nieuw vastgoed en het verduurzamen van bestaand vastgoed
(€ 5 - 6 mln 2019/2020 )
Voorts wordt een bedrag van € 1 mln bestemd voor extra inspanningen ten behoeve van extra impulsen om instroom nieuwe
medewerkers te bevorderen.

PASSIVA

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019
€ € € € €

Jubilea 461.525           35.236             27.652             -                        469.109           
Persoonlijk levensfase budget 25.808             -                        -                        25.808             -                        
Groot onderhoud -                        -                        -                        -                        -                        
Verliesgevende locaties 861.187           14.772             -                        -                        875.959           
Voorziening herbouwplicht 178.197           21.803             -                        -                        200.000           
Eigen risico ziektewet ex-werknemers -                        -                        -                        -                        -                        
Arbeidsongeschiktheid 563.727           -                        -                        46.571             517.156           
Reorganisatie voorziening 156.300           -                        146.546           9.754                -                        
Totaal voorzieningen 2.246.744        71.811             174.198           82.133             2.062.224        

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 357.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.705.000
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.054.000

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening verliesgevende locaties heeft betrekking op doorlopende kosten van leegstaande locaties  alsmede 
een voorziening voor dekkingstekort bij de Kinder Dag Centra's.
De dekking vanuit de normatieve huisvestingscomponent wordt door de overheid vastgesteld.
Voor het verschil tussen de werkelijke huurlasten en geschatte dekkingsbijdrage is een voorziening 
getroffen. Bij de berekening is een rentepercentage van 1% gehanteerd  om de contante waarde van dit verschil te berekenen.
De rente voet is gebaseerd op de rente voet op lange financiering / beleggingen .

In verband met een stelselwijziging voor de verwerking van de voorziening groot onderhoud welke retrospectief vanaf 1 januari 2019 
heeft plaatsgevonden heeft een directe vermogensmutatie plaatsgevonden in het eigen vermogen (RAK) van € 404.217.

De voorziening groot onderhoud is met dit bedrag per 1 januari 2019 verlaagd. Vanwege de retrospectieve verwerking vanaf          1 
januari 2019 zijn de vergelijkende cijfers niet aangepast.
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7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Schulden aan banken 480.345 548.048

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 480.345 548.048

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 615.751 683.454
Bij: nieuwe leningen -                        -                        
Af: aflossingen 67.703 67.703

Stand per 31 december  548.048 615.751

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 67.703 67.703

Stand langlopende schulden per 31 december 480.345 548.048

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 67.703 67.703
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 480.345 548.048
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 209.533 277.235

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 ministerie van VWS.

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Schulden aan Gemeenten inzake Wmo en Jeugd 362.344           235.182           
Crediteuren 1.212.485        1.064.176        
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 67.703             67.703             
Belastingen en sociale premies 1.825.191        1.447.806        
Schulden terzake pensioenen 127.597           177.112           
Nog te betalen salarissen 153.259           206.840           
Vakantiegeld 1.272.089        1.203.037        
Vakantiedagen 3.465.445        3.413.035        
Overige schulden:
Omzetbelasting 3.311                24.485             

Nog te betalen kosten:
Accountant en Advieskosten 34.279             31.626             
Rente 23.000             25.849             
Overige 72.173             104.314           
Vooruitontvangen subsidie 67.217             78.600             
Overige overlopende passiva:
Overige -                        28.530             

Totaal overige kortlopende schulden 8.686.093        8.108.295        

Toelichting:
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10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Betreft: 
  - langlopende huurverplichtingen aangegaan met een jaarlijkse omvang van € 4.875.000

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 € 454.581

Vennootschapsbelastingplicht maatschappelijke opvang en jeugdzorg

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Eigenrisicodragerschap 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 niet betrouwbaar genoeg zijn te bepalen is deze niet gewaardeerd in de balans. 
Op basis van de doorrekening van verschillende scenario's is de contante waarde van de verplichtingen berekend tussen
€ 603.000 en € 1.377.000.

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

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning kunnen correcties 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 
voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. 

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

9. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening 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) rentefluctuaties 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 ervan.

Een steeds groter deel van de voorheen door provincies en gemeenten gesubsidieerde activiteiten (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. 
Oorzaak 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 voorwaarden. 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 er nog andere mogelijkheden c.q. 
vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. 
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Bedragen zijn in €

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

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

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

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 18.970.494 3.248.060 4.681.766 7.214 -                        26.907.534
- cumulatieve herwaarderingen -                         -                         -                          -                            -                        -                    
- cumulatieve afschrijvingen 7.444.645 1.270.696 3.017.508 -                            -                        11.732.849

 
Boekwaarde per 1 januari 2019 11.525.849 1.977.364 1.664.258 7.214 -                        15.174.685

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 876.016             138.667             1.241.496            278.053                -                        2.534.232      
- afschrijvingen 607.070             200.911             441.398              -                            -                        1.249.379      
- bijzondere waardeverminderingen -                         -                         -                          -                            -                        -                    

Historische correcties
aanschafwaarde 537.370             99.427               264.921              901.718         
cumulatieve afschrijvingen 537.370             99.426               282.779              919.575         

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 268.946 -62.244 800.098 278.053 -                        1.284.853

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 20.383.880        3.486.154          6.188.183            285.267                -                        30.343.484    
- cumulatieve herwaarderingen -                         -                         -                          -                            -                        -                    
- cumulatieve afschrijvingen 8.589.085          1.571.033          3.741.685            -                            -                        13.901.803    

Boekwaarde per 31 december 2019 11.794.795        1.915.121          2.446.498            285.267                -                        16.441.681    

Afschrijvingspercentage 0%-10% 5%-10% 10%-20% 0,0%

Pagina 16



Stichting Odion

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019
Bedragen zijn in €

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2018

Nieuwe 
leningen in 

2019

Aflossing 
in 2019

Restschuld 
31 december 

2019

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2019

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2020

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

ASN Bank 15-1-1999 1.223.766 30 onderhands 4,50% 239.795 0 30.107 209.688 59.153 10 lineair 30.107 VWS borging
ASN Bank 1-2-1999 1.090.275 29 onderhands 4,50% 375.956 0 37.596 338.360 150.380 9 lineair 37.596 VWS borging
Totaal 615.751 0 67.703 548.048 209.533 67.703

Pagina 17



Stichting Odion

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 46.530.842 43.570.907
Extramurale behandeling 9.148 1.584
Correcties voorgaande jaren 153.291 -919
Opbrengsten Jeugdzorg 2.491.566 2.100.000
Opbrengsten Wmo 3.389.052 3.412.374
Overige zorgprestaties 1.232.213 703.910
PGB opbrengsten 771.014 747.236
Totaal 54.577.126 50.535.092

Toelichting:
De overproductie in 2019 van € 186.400 en € 84.610 bandbreedte zijn niet meegenomen in het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten.

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige Rijkssubsidies 13.851           52.227              
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 121.455         58.601              
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 91.592           52.964              

Totaal 226.898         163.792            

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Arbeidsmatig Werken 162.938         179.572            
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Sociale Wijkteams 32.500           825.589            
Detachering 137.425         101.775            
Doorbelaste servicekosten gebouwen 7.425             11.781              
Diversen 194.829         153.760            
Overige opbrengsten activiteiten Odibaan 136.129         369.870            

Totaal 671.246         1.642.347         

Toelichting:

per 1-1-2019. De lagere opbrengsten activiteiten Odibaan zijn veroorzaakt door minder opdrachten vanuit het UWV.
De opbrengsten van de Sociale Wijkteams zijn weggevallen door het niet gunnen van de aanbesteding van de Gemeente Zaanstad

De stijging van de opbrengsten Jeudgzorg zijn een gevolg van het instromen van kinderen in de Jeugdzorg in plaats van de WLZ; bij een 
gelijkblijvend aantal kinderen is de afname 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. 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Lonen en salarissen 29.119.578 27.115.798
Sociale lasten 4.756.895 4.196.046
Pensioenpremies 2.295.555 2.162.988
Andere personeelskosten: 1.580.938 1.734.923
Subtotaal 37.752.966 35.209.755

Personeel niet in loondienst 3.579.935 2.154.339

Totaal personeelskosten 41.332.901 37.364.094

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per rechtspersoon:
-Stichting Odion 682 673

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 682 673

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.250.377      1.256.702         

Totaal afschrijvingen 1.250.377      1.256.702         

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa -                     955.592            

Totaal -                     955.592            

Toelichting:

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.792.604 1.697.446
Algemene kosten 2.749.933 1.975.902
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 358.624 385.714
Vervoerskosten 1.633.251 1.533.493
Incidentele baten en lasten voorgaande jaren 12.955 -40.045
Onderhoud en energiekosten: 2.502.957 2.373.960
Huur en leasing 3.651.062 3.601.248
Dotaties en vrijval voorzieningen -10.322 -1.043.245

Totaal overige bedrijfskosten 12.691.064 10.484.473

Toelichting:
In de algemene kosten is een bedrag ad € 587.676 verantwoord voor kortlopende projecten

Het bedrag  in 2018 ad € 1.106.695 betreft een eenmalige afboeking van de waarderingsverschillen activa en passiva (in belangrijke mate 
het negatieve eigen vermogen van Stichting Woonvoorziening Lichamelijk Gehandicapten te Purmerend).
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rentebaten 1.595 2.136
Subtotaal financiële baten 1.595 2.136

Rentelasten -42.061 -45.101
Subtotaal financiële lasten -42.061 -45.101

Totaal financiële baten en lasten -40.466 -42.965

Toelichting:
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

H.J.M. Steen A.M. van Dalen
1 Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder
2 22-dec-98 1-apr-19
3 31-mei-19 heden
4 Ja Ja
5 100% 100%

6 73.680 102.193

7 4.830 8.658
8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 78.510 110.851

9 74.052 134.863

Vergelijkende cijfers 2018
1 Ja Ja
2 100% 0%
3

185.801 0

4 11.414 0
5 197.215 0

6 125.000 nvt

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

H. Luik A. Gamri
G. van den 

Nieuwendijk
1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
2 12-dec-17 1-apr-14 1-apr-14
3 heden heden heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 15.000 10.000 10.000

5 26.850 17.900 17.900

Vergelijkende cijfers 2018
1 13.592 8.874 8.874

2 18.750 12.500 12.500

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen 
betaalbaar op termijn (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 
betaalbaar op termijn (in €)

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 
In dienst tot (datum einde functievervulling)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

(Fictieve) dienstbetrekking?

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 
In dienst tot (datum einde functievervulling)
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - vervolg

A. Stoelinga S. Driessen
1 Functie (functienaam) lid RvT lid RvT
2 12-dec-17 12-dec-17
3 31-dec-19 heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 10.000 9.000

5 17.900 12.500

Vergelijkende cijfers 2018
1 9.000 9.000

2 12.500 12.500

20. Honoraria accountant 2019 2018
€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 48.400 49.250
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 13.915 11.495
3 Fiscale advisering 2.450 2.801
4 Niet-controlediensten -                     -                        

Totaal honoraria accountant 64.765 63.546

Toelichting:

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Odion heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2020.

De Raad van Toezicht van Stichting Odion heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus heeft in de loop van december 2019 in China plaatsgevonden en de wereldwijde verspreiding en de daarbij
behorende gevolgen en overheidsmaatregelen waren per jaareinde 2019 nog niet aan de orde en derhalve niet van invloed op de 
activiteiten. Derhalve worden de gevolgen van uitbraak van het coronavirus aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen 
nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.
Het ministerie van VWS, de NZA, Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland hebben de volgende afspraken gemaakt
betreffende de langdurige zorg om de continuiteit te waarborgen:
- het op peil houden van de liquiditeit (bevoorschotting)
- het compenseren van omzetderving
- het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisus
- het versoepelen van de verantwoordingseisen

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 
In dienst tot (datum einde functievervulling)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Odion een totaalscore van 10 
punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 179.000. 
Dit maximum wordt niet overschreden door mevrouw A.M. van Dalen. Dit maximum wordt wel overschreden door de heer H.J.M. Steen, maar op zijn 
bezoldiging is het WNT-overgangsrecht van toepassing. De bezoldiging van de heer H.J.M. Steen voldoet aan het toepasselijke bezoldigingsmaximum 
waarnaar dient te worden afgebouwd conform het WNT-overgangsrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt €  26.850 en voor de overige leden van de Raad van 
Toezicht € 17.900. Deze maxima worden niet overschreden. 

De accountantskosten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders Wormer

W.G. W.G.
A.M. van Dalen H. Luik (voorzitter RVT)

W.G. W.G.
G.van den Nieuwendijk E. Kalbfleisch

W.G. W.G.
A. Gamri S. Driessen
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Stichting Odion

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Odion heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Er is geen statutaire regeling rondom resultaatbestemming.
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 Nr. 685 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Odion 
 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 december 2019 en van het resultaat over 2019 
in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de resultatenrekening over 2019; en 
3. 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) 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Odion zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 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 2019 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. 
 
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. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
x met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
x 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 de overige 
gegevens in overeenstemming met de RvW. 
 
C. 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 continuïteit 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 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 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 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 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 
 

x 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; 

x 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; 

x 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; 

x het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 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 de organisatie haar 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. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

x het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

x het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
 
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. 
 
Hoofddorp, 20 mei 2020 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
 
 
was getekend, 
L.G.J. Mostert RA 




