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Stichting Zetfregiecentra NL

T.a.v. het bestuur
Jan van Venlostraat I
5915 AK VENLO

Weert, 29 maart 2018

Betreft: jaarrekening20lT

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening20lT van uw
onderneming.

De balans per 3 f december 2017 , de winst- en verUesrekening over 2017 en de toetichting, welke
tezamen de jaarrekeningZ0lT vormen, alsmede de overige gegevens ziJn in dit rapport opgenomen

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Zelfregiecentra NL te Venlo is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december2017 en de winst- en

vertiesrekening over 2017 met de daarbij horende toetichting. ln deze toetichting is onder andere een
oveaicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verstaggeving opgenomen.

Deze samensteltingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 44l0, "Samenstellingsopdrachten",

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstetten en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiëte verslaggeving toegepast.

Bij een samenstettingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgevlng, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelting dat u aan deze

verantwoordetijkheid heeft voldaan.
Ats slotstuk van onze werkzaamheden ziJn wij door het lezen van de jaarrekening gtobaal nagegaan

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Zelfregiecentra NL.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeet te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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BIJ het uitvoeren van deze opdracht hebben wU ons gehouden aan de voor ons geldende retevante
ethlsche voorschriften ln de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebrulkers van deze jaarrekenlng mogen dan ook ervan uitgaan dat wü de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldlg, lnteger en obJectief hebben uitgevoerd en dat wlj vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toellchtlng op aard en relkwljdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wiJ u naar www.nba.nl/uitleg.samenstelllngsverktarlng.

Wlj vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting
zljn wlj gaarne bereid.

Hoog¡qhtend, I

JacóJAccountant¡.

K. VOOITS AA

Accountant
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1"2 Algemeen

Oprichting
Btijkens de akte d.d. werd de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting
Zelfregiecentra NL per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14101018,

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Zelfregiecentra NL wordt in artikel van de statuten ats volgt omschreven:

- het ontwikketen van een innovatieve vorm van zorg en welzijn in de vorm van zelfregiecentra,
waarbij het ctient en burgersperspectief leidend is;

" het verrichten van atle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevordertijk kunnen zijn.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- J.S. Visser-Huisman, Voorzitter
- J.C. Moonen, Secretaris

1. 3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelting, welke
is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2017 2016

€ ú
m c ù

Afschrijvingen materiëte vaste activa
Algemene kosten

Som der bedrijfskosten

240
1.332

0,0%

0,0%

a,0%

240
2.987

0%

0%

0,

0,
1.572 3.227 0,0%

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgetijke kosten

Som der financiäle baten en lasten

Resultaat na belastingen

-1.572

6,é33

0,0% -3.227

0,0% -5.403

0,A%

n oqt

-ó.633 0,0% -5.403 0,0%

Resultaat voor belastingen
Betastingen

Aandeel in het resuttaat van deelnemingr

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-8.205

817

ó5,785

-8.630

146.160

58,397 o,olo 137.530 0,0%
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1 . 3 Resultaatvergelijking

Het resuttaat na belastingen 2017 is ten opzichte van 2016 gedaatd met € 79.133. De ontwikkeling van
het resultaat na betastingen 2017 ten opzichte van 2016 kan ats volgt worden weergegeven:

c€
Het resultaat na belastingen ls gunstlg beihvloed door:
Dalìng von:
Atgemene kosten

Belastingen

Het resultaat na belastlngen is ongunstig be'lhvloed door:
Daling van:
Aandeel in het resultaat van deelnemlngen

Stijging van:

Rentelasten en soortgeliJke kosten

Daling resuttaat na betastingen

1.ó55

817

80.375

1.230

2.472

81.ó05
79.133

6Stichting Zelfregiecentra NL te Vento
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1"4 Financiële positie

Ter anatyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande
opstetling, welke is gebaseerd op de gegevens ult de batans.

31 december 2017 31 december 2016

€ € €. €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen
Liquidc middelen
Totaal vtottende activa

Af: korttopende schulden
WerkkapitaaI

ó.323

141.241

9.016

149.214

147.564

161.201

1 58.230

164.719
-13.637 -6.489

Vastgelegd op lange termijn:

Materiëte vaste activa
Financiëte vaste activa

Gefinancierd met op lange termiJn
beschlkbare middelen

DezE financierlng vond plaatr mat:

Eigen vermogen

240
299,843 234.058

299.843 234.298

286,206

286.206

227,809

227.809
286.206 227.809

Btijkens deze opstetting is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 201ó

gedaatd met € 7.148.

7Stichting Zelfregiecentra NL te Vento
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1"5 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2017
De verschutdigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 bedraagt nihit. Dit bedrag is ats volgt
berekend:

za17

€

Resuttaat na betastingen 58.397

58.397

€

Af:
Deelnemingsvrij stetting
Vennootschapsbelastin g

ó5.785

817

66,602
Belastbaar bedrag 2017 8.205

De hierover verschutdigde vennootschapsbelasting bedraagt nihit

Overzlcht verrekenbare verliezen
Per 31 december 2A17 beschikt de vennootschap over de volgende fiscaat verrekenbare vertiezen,
welke tot het daarbij vermetde boekJaar verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

Saldo verlies Verrekend Resteert Te

verrekenen
tot boekjaar

e €

Verrekenbaar vertles uit 2O17

Verrekenbaar verlies uit 2016
Verrekenbaar verlies ult 2015

€

8.205

8.630
7.782

8.205

8.630

7.782

2026

2025
2024

24.617 24.617

Aangezien het zeer onwaarschijntijk is dat deze vertiezen kunnen worden verrekend met toekomstige
fiscate winsten wordt geen latente betastingvordering in de batans opgenomen.

8Stichting Zelfreglecentra NL te Venlo
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2"1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Vaste activa

l'Áateriële vaste activa
lnventaris

Financíële voste octlva
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Vlottende actlva

Vorderìngen

Vorderingen op participanten en

maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

Belastingen en premies sociale

vezekeringen

Liquide middeþn

Totaal actlvaziJde

Venlo, 29 maart 2018

Stichting Zelfregiecentra NL

J.S. Visser-Huisman

Voozitter

6.323

6.323

141.241

447.407

Samenstetlingsverklaring afgegeven d.d. 29 maart 2018

J.C. Wolter-Moonen
Secretaris

€

299.843

€

299.843

€

234.058

9.016

149.214

234.058

6.314

2,702

€

240
240

392,528

Stichting Zelfregiecentra NL te Vento -10-
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resuttaatbestemming)

31 december 2017 31 december 201ó

PASSIVA

Elgen vermogen
Overige reseryes

Kortlopende schulden

Schulden aarì groepsrnaatsclrappijerr

€

286.206

€

286.206

161,201

€

227,809

€

227.8A9

164.719

161.201 164.719

Totaal passivazijde

Vento, 29 maart 2018

Stichting Zelfregiecentra NL

J.S. Visser-Huisman

Voor¿ltter

447.407

Samenstelllngsverklarlng afgegeven d.d. 29 maart 2018

J,C. Wolter-Moonen
Secretaris

392..s28

Stichting Zetfregiecentra NL te Vento - 11 -
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2O17

e

Afschrijvingen materiëte vaste activa

Algemene kosten

Som der bedrlfskosten

Bedrijfsresultaat

Rentetasten en soortgelijke kosten

Som der financiäle baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Betastingen

Aandeet ln het resuttaat van
deelnemingen

Resultaat na belastingen

Vento, 29 maart 2018

Stichting Zelfregiecentra NL

J.5. Visser-Huisman

Voozitter

2017 2016
€

1,572

€

240
2.987

-5.403

3.227

€

240

1.332

.1.572 -3.727

-5.403

-6.633

-ó.ó33

-8.205

817

65.785

58.397

Samenstettingsverklaring afgegeven d,d, 29 maart 2018

J.C. Wolter-Moonen
Secretaris

-8.630

146.160

I 37.530

Stichting Zetfregiecentra NL te Venlo -12-
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoveaicht is opgestetd votgens de indirecte methode.

2017 2016

€€ €

.s.403

-23.276

€

-3,227

óó.809

-28.679

35.143

35.143

Kasstroom uit operationele activlteiten
BedriJfsresuttaat
Aanpassingen voor:
Afschrljvlngen

Verandering in werkkapitaat:
Vorderingen (exct. vennootschapsbetastlng)
Kortlopende schulden (exct. schutden

aan kredietinsteltingen)

240

-1.572

-3.527

-3.114

240

244240

-9 -13

66.822-3.518

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Rentelasten en soortgelijke kosten

Belastingen

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmlddelen

Toelichtlng op de geldmiddelen
Stand per 1 januari

Mutatie geldmlddeten

Stand per 31 december

149.214
-7.973

141,241

Samensteltingsverklarlng afgegeven d.d. 29 maart 2018

-6.ó33

3.519

-7.973

7.973

114.071

35,143
149.214

Stichting Zetfregiecentra NL te Vento - 13 -



2"4 Toelichting op de jaarrekening

ALGE¡IAEEN

De jaarrekening is opgestetd votgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richttijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming
Stichting Zetfregiecentra NL, statutair gevestigd te Venlo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 14101018.

Actlvitelten
De activiteiten van Stichting Zelfregiecentra NL, statutair gevestigd te Vento, bestaan voornamelljk
ult:
. het ontwikkelen van een innovatieve vorm van zorg en wetzijn in de vorm van zelfregiecentra,
waarbij het client en burgersperspectief leidend is;

. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden en daartoe bevordertijk kunnen zijn,

Consolldatle
De onderneming maakt gebruik van de consotidatievrijstetting voor kleine rechtspersonen op basls van
artiket 2,407 tid 2 BW.

Schattingen
Om de grondslagen en regets voor het opstetlen van de Jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat, het bestuur van de vennootschap zich over verschitlende zaken een oordeet vormt, en schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen,

lndien het voor het geven van het in artikel 2:362 tid I BW vereiste inzicht noodzaketijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inctusief de bijbehorende verondersteltingen opgenomen bij de
toetichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta
De jaarrekening is opgestetd in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde vatuta
worden omgerekend tegen de koers per batansdatum. Transacties ln vreemde valuta gedurende de
verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikketing. Eventuele
koersverschi[ten worden opgenomen in de winst- en vertiesrekening.

Stichting Zelfregiecentra NL te Venlo -14-
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2.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt ptaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondstag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiëte vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
rekening houdend met een eventuete residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming,

Financiäle vaste activa

Deehemlngen
De deetnemingen waarin invtoed van betekenls op het zaketijke en financlëte beteid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze

netto-vermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondstagen die gelden voor deze
jaarrekening,

Deelnemingen met een negatieve netto-vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de betreffende deelneming, wordt een
vooziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelnemlng en voor het overige
onder de voozieningen ter grootte van het aandeel in de door de deetneming geleden verliezen, dan

wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deetnemingen.

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een tooptijd korter dan één jaar. Deze

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostpriJs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn getijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte vooaieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voozieningen worden bepaatd op basis van individuele beoordeting van de
vorderingen.

Liquide mlddelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermetd, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredletinstellingen en kasmiddeten.

Kortlopende schulden
De kortlopende schutden betreffen de schulden met een tooptijd korter dan één jaar, Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reë,le waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Stichting Zetfregiecentra NL te Venlo - 15 -
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2.4 Toelichting op de Jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald ats het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar, De opbrengsten op transactles worden verantwoord in
het jaar waarin zi| zlin gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaatd met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de
vtottende activa opgenomen effecten.

Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagJaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis
van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa
zijn begrepen onder de afschrijvlngen.

Flnanciële baten en lasten
De financiëte baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Aandeel in het resultaat van deelnemlngen
Resultaten van niet-geconsotideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig de netto.
vermogenswaardemethode. Voor zover niet volgens de netto-vermogenswaarde wordt gewaardeerd
betreft het resuttaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.

Belastingen
De vennootschapsbetastlng wordt berekend tegen het geldende tarief over het resuttaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met fiscaat compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren, permanente verschilten tussen de winstberekening volgens de Jaarrekening en de fiscate
winstberekening, waarbij actieve belastinglatenties slechts worden gewaardeerd indien en voor zover
de reatisatie daarvan waarschijntijk is.

Stichting Zetfregiecentra NL te Vento -16-
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2.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOÀTOVERZICHT

Het kasstroomoveaicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De getdmiddeten in het kasstroomovealcht bestaan uit tiquide mlddelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgetijke kosten,
worden opgenomen onder de kasstrcom uit operationete activiteiten.

Stichting Zelfregiecentra NL te Venlo -17
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2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiäle vaste activa [2]
Het vertoop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Vestigings-
plaats

Aandeel in
kapitaat

Eigen

vermogen

conform
laatst

vastgestelde
jaarrekening

€

lnventaris

1.200
-960

-240
-240

1.200
-1,200

Resultaat
conform

laatst
vastgestelde
jaarrekening

€

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

Afschrijvingen
Mutaties 2017

Aanschafwaarde

Cumutatieve afschrijvin gen

Boekwaarde per 31 december

Voor een gedetailleerd ovezlcht van de materlële vaste activa verwlJzen wij u naar de bijtagen

Afschrijvin gspercentages:

lnventaris 20x

Financiële vaste activa [3]

Deelnemlngen ln groepsmaatschappfen
De betangen van de vennootschap in groepsmaatschappijen ziJn ats volgt verdeeld:

Naam

240

€

Zetfregie B.V.

Deelnemingen ln groepsmaatschappljen

Zetfregie B.V.

Venlo 100 299.843 65.785

31-12-2017 31-12.2016
€. €

Stichting Zelfregiecentra NL te Vento

299.843 234.058
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2.5 Toelichting op de balans

Zelfregie B,V.

Boekwaarde per 1 Januari
Aandeet in het resultaat
Boekwaarde per 31 december

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderlngen [6]

2017 2016

€.

234,058
65.785

€

87.898

146,160
299.843 234.058

31-12-2017 31-12-2016
€ €.

Vorderlngen op participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Rekening-courant S. Visser

Belastingen en premies sociafe verzekeringen
Vennootschapsbelasting

V en noo tsch o psb e tøs tí ng

Vennootschapsbetasting 201 ó

Vennootschapsbelasting 201 5

Liquide middelen [81
Rekening courant bank

Het satdo van de liquide middeten staat vrij ter beschikking.

6,323 6.314

2..702

1.287

1.415
2.702

141.24',1 149.214

Stichting Zelfregiecentra NL te Vento -19-
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2.5 Toeliehting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [91

Egalisatiereserves
Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat
Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN [13]

Schulden aan groepsmaatschappiJen

Rekening-courant Zelfregie B.V.

Re ke ni n g- cou r ant Ze If regi e B,V,
Stand per I januari

Mutatle

2A17 2016

c

90,279

I 37.530

€

227.809
58.397

286.206 227,809

31-12"2017 31-12-2016

€ €

161.201 164.719

2017 2016

€ €

164.719
-9.909

98.803

60,749
1 54,81 0

6.391
1 59.552

5.167Rente

Stand per 31 december 161.201 164,719

De rente bedraagt 4% over het gemiddeld saldo. Omtrent aftossing en zekerheden is niets nader
overeengekomen.
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2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

AfschriJvingen materiële vaste activa [23]
lnventaris

Algemene kosten [33]
Zaketij ke verzekerin gen

Overlge atgernene ltosten

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten [42]
Rente rekening-courant Zetfregie B.V.

Bankkosten en provisle

Belastingen [45]
Vennootschapsbetasting voorgaande jaren

Aandeel in het resultaat van deelnemingen [46]
Resultaat deelneming Zetfregie B.V,

2017 2016

€ e

240 240

1.332 2,092
895

1.332 2.987

6.391

242
5.167

236
ó.633 5.403

-817

65,785 146.160
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3. BIJLAGEN
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3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving

Aanschafwaarde

Datum Aanschaf-

flngen tot
u-ar2017

lnves-

teringen
2017

Desinves-

teringen
2017

Aanschaf-

fingen t/m
31-12-2017

€€ c €
Materiële vaste activa

lnventarìs
lnventaris 2013

Totaal materlële vaste actlva

01 -01 -2013 1 .200 1.200

1.200 1.200
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Afschriivineen

AfschriJ-
vingen tot
01-o1-2017

Afschrij-
vingen

zo17

Äfschrij-
ving desin-
vesteringen

AfschriJ-

vingen t/m
31-12-2017

Boek-

waarde per
31-12-2017

Rest-

waarde
Afschrij-
vingsper-

centage

20,00

€ € € € €c

1.200

vñ

960 240

960 240 1.200
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