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Voorwoord

In 2017 heeft Eleos een (door)start gemaakt met inhoudelijke vernieuwingen op diverse terreinen:

-

-

-

-

Met genoegen presenteren we u het jaardocument 2017 van Eleos. Binnen alle hectiek van de ggz 

kan Eleos terugzien op een jaar met stabiele resultaten. Eleos heeft een heldere plaats in het ggz 

landschap en staat goed bekend bij de kerkelijke achterban, verwijzers en financiers. Het jaar 2017 

werd gekenmerkt door een aantal bijzondere ontwikkelingen.

Externe profileringen, nieuwe huisstijl en website van Eleos zorgen voor een moderne frisse 

uitstraling en betere zichtbaarheid.

Financieel gezien heeft Eleos een goed jaar achter de rug en heeft verder gebouwd aan het verhogen 

van het noodzakelijke ‘weerstandsvermogen’. De omvang moet toereikend zijn, omdat 

veranderingen in de ‘zorgmarkt’ gepaard gaan met een wendbare organisatie. Veelal kost dat 

aanzienlijk veel geld en daarvoor kan het vermogen worden aangewend. Daarnaast wil Eleos ten 

behoeve van de hulpverleningen in de toekomst aanzienlijk investeren in cliëntgerichte, innovatieve 

projecten zoals e -health; verdere doordenking van vraagstukken op het gebied van ethiek, 

christelijke geloof en psychische christelijke zorg en investeren in onze woonvormen. Naast de eisen 

die banken stellen vraagt dit om een gezonde financiële positie.

Nieuwe initiatieven en samenwerking. Eleos werkt met andere zorgaanbieders samen in FACT-

Teams. Binnen het project deeltijd jeugd werkt Eleos intensief samen met reformatorische 

scholen om jongeren  gestructureerd te begeleiden, opdat zij hun school succesvol afmaken.

Innovatie en verbeterprojecten. Project ‘Herstel in de gemeente’ richt zich op voorkomen van 

langdurige ggz-zorg. Na een tijdelijke opname van cliënten wordt gewerkt aan zelfredzaamheid 

en zelfstandigheid, al dan niet met ondersteuning vanuit ‘Specialistische begeleiding thuis’. 

Door ontwikkeling van zorgprogramma’s richt Eleos zich op verkorting van doorlooptijden; 

grotere gerichtheid toepassing specifieke behandelmethoden, verhoging van behandeleffect en 

hogere mate van transparantie en voorspelbaarheid waardoor een hogere cliënttevredenheid.

De exploitatie van de behandelfunctie blijft de aandacht vragen. In het bijzonder de exploitatie van 

jeugdzorg in de gemeenten. Gemeenten bezuinigen meer en meer op de behandelfunctie, waardoor 

de ondergrens wordt bereikt om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. De bijkomende 

werkzaamheden voor opdrachtgevers/gemeenten en de kosten van de gemeentelijke backoffice zijn 

onverantwoord hoog. Enerzijds behoort behandeling van jeugdigen tot de roeping en kerntaak van 

Eleos, anderzijds krijgen wij op dit gebied te maken met steeds grote wordende financiële tekorten. 

Eleos dient zich daarom te bezinnen op haar positie binnen de gemeentelijke jeugdzorg. Komende 

twee jaar zullen wij hierover intensieve gesprekken aangaan met financiers/ politiek en achterban om 

te komen tot structurele oplossingen.

Personeel, doorontwikkeling van een grotere mate van ‘zelfsturing’ op diverse niveaus in de 

organisatie. Specifieke deskundigheidsbevordering op het terrein van problematieken van ‘ 

stoornissen, geloof en hulpverlening’ middels het ontwikkelen van het opleidingsprogramma 

‘herstel en identiteit’.

Gezien de omvang van de organisatie, het tekort aan regiebehandelaren, etc. vragen de opgaven de 

inzet en geduld van medewerkers.
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Allen hartelijke dank.

Amersfoort, 14 mei 2018

A.W. (Abwin) Luteijn MBA MCM

Bestuurder

Naast dank aan onze God, danken wij al het personeel, de raad van toezicht, de cliëntenraad en alle 

andere betrokken partijen voor hun niet aflatende inzet. Vol vertrouwen kijken wij naar de toekomst. 

Het aantal medewerkers in de directe zorg en daarmee de zorgverlening aan cliënten groeit gestaag. 

Ten opzichte van het verleden is het personeel aanzienlijk meer tevreden op alle onderzochte 

deelgebieden: ‘bevlogenheid’, ‘betrokkenheid’, ‘tevredenheid’ en ‘werkgeverschap’. Op nagenoeg 

alle onderdelen scoort Eleos nu gelijk of beter dan de gemiddelde benchmark. Qua ontwikkeling en 

resultaten zijn we daar dankbaar en in alle bescheidenheid ook trots op. Wie had dat vijf-zes jaar 

geleden gedacht? We zien de effecten ook terug in positionering van Eleos op de arbeidsmarkt. 

Eleos is weer een aantrekkelijke werkgever geworden. Dat is belangrijk, gezien de huidige krapte op 

de arbeidsmarkt.

Over het algemeen is de cliënttevredenheid stabiel en goed te noemen. Wij zijn echter nog niet 

tevreden. Eleos wil gaan behoren tot de top 10 beste ggz-zorgaanbieders in Nederland en de beste op 

het gebied van christelijke ggz. Om dit te bereiken, wordt onder meer in nauwe samenwerking met 

Kennisinstituut christelijke ggz (mede onderdeel van Eleos) onderzoeken verricht, programma’s 

ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij worden ook bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden 

zoals ambtsdragers, scholen, etc. Dit alles draagt bij aan een sterke en duidelijk herkenbare 

profilering voor haar christelijke en reformatorische achterban.

Per 1 januari 2018 is Abwin Luteijn aangetreden als nieuwe bestuurder. Hij heeft die rol 

overgenomen van Gijsbert Buijs die vijf jaren lang heeft mogen werken voor Eleos. Met de 

wisseling is ook een periode van herstel gemarkeerd en kan Eleos met frisse moed en energie een 

nieuwe fase van stabilisatie en doorontwikkeling ingaan.

Wij weten ons afhankelijk van de Heere, onze Schepper en Onderhouder van het leven. 

Terugkijkend zien we dat Hij ons werk heeft gezegend en het is ons diepe verlangen dat Hij dat ook 

in de komende jaren zal blijven doen. Vanuit die onmisbare zegen, hopen wij met onze 

werkzaamheden ook tot zegen te mogen zijn voor onze cliënten. 

Eind 2017 heeft Eleos een nieuwe woonvorm de Regenboogh te Ermelo mogen openen. Na jaren 

van ontwikkeling en stagnatie heeft deze woonvorm een prominente plaats in haar totale palet 

gekregen. Dit moderne gebouw biedt tevens plaats voor personen die zelfstandig willen en kunnen 

wonen, maar daar zo nu en dan ondersteuning nodig hebben. Hiermee wordt invulling gegeven aan 

onze herstelvisie, zoals verwoord binnen het project ‘Herstel binnen de gemeente’.
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2. Directieverslag

2.1 Uitgangspunten van de verslaggeving

2.2 Algemene informatie

Missie

Juridische structuur

Organogram

Per ultimo 2017 was de volgende organisatiestructuur van toepassing:

Eleos is een instelling voor christelijke geestelijke gezondheidszorg. Onze identiteit is verankerd in het christelijke geloof. In navolging van 

de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden wij op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met 

psychiatrische of psychosociale problemen. Onze hulp heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken 

of op te heffen. De hulp die wij bieden komt tot stand in samenspraak met onze hulpvragers. Daarbij sluiten wij aan bij hun eigen 

mogelijkheden en veerkracht en zoeken we verbinding met hun omgeving.

Eleos informeert haar stakeholders met dit verslag op hoofdlijnen. Voor diegenen die nadere, gedetailleerde informatie zoeken, verwijzen 

we kortheidshalve naar de vele kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die zijn opgenomen in DigiMV. Zie hiervoor 

www.jaarverslagenzorg.nl. 

Naast onderwerpen zoals genoemd in de inhoudsopgave, is ook de cijfermatige jaarrekening 2017 opgenomen in dit jaarverslag.

De reikwijdte van de verslaggeving 2017 strekt zich uit over Eleos Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg. Eleos heeft geen 

juridisch gelieerde organisaties.

Ondernemingsraad Cliëntenraad

De Koriander Almelo De Brug Amersfoort De Sandeling Dordrecht 

(Kampen) Assen (Ede) Barneveld Goes

Lutherhof Drachten Espalier Ede Rotterdam

(Assen) Groningen (Kesteren) Garderen Transitus

Regenboogh Leeuwarden Juventum Kesteren (Gouda)

(Ermelo) Lelystad (Ede) Ochten Toevlucht

Urk Siloam Veenendaal

Zwolle (Ede) Woerden

(Dag)kliniek Fontein

(Bosch en Duin)

Woonvormen en 

Ambulante 

woonbegeleiding

Eerst Geneeskundige

Woonvormen en 

Ambulante 

woonbegeleiding

(Hendrik Ido 

Ambacht)

Locaties 

Ambualante 

behandeling

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Centraal ondersteunende afdelingen

Communicatie, Informatiemanagement, Facilitair, EAD, HRM, ICT en Zorgadministratie

(Kapelle en 

Middelburg)

Kennisinstituut 

christelijke ggz

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Locaties 

Ambualante 

behandeling

Locaties Ambualante 

behandeling

Planning & 

Control

Woonvormen en 

Ambulante 

woonbegeleiding

Innovatie en 

Kwaliteit
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2.3 Verslag raad van toezicht

Ook in het achterliggende jaar heeft de raad de ontwikkelingen bij Eleos intensief gevolgd. De raad van toezicht is in 2017 acht keer in 

vergadering bij elkaar geweest, heeft een aantal malen informeel overleg gehad buiten de aanwezigheid van het bestuur, heeft diverse 

malen formeel en informeel overleg gevoerd met de cliëntenraad en de ondernemingsraad, heeft diverse locatiebezoeken afgelegd en is ook 

op meerdere interne bijeenkomsten aanwezig geweest. De raad is blij met de openheid waarin de gesprekken met de cliëntenraad en 

ondernemingsraad kunnen worden gevoerd en de hartelijkheid en het enthousiasme waarmee de leden tijdens de locatiebezoeken worden 

verwelkomd en geïnformeerd over de gang van zaken op de werkvloer.  Ook de contacten met diverse medewerkers tijdens interne 

bijeenkomsten stelt de raad zeer op prijs. Naast de vergaderingen van de raad hebben ook de diverse commissies (auditcommissie, 

commissie kwaliteit en de remuneratiecommissie) frequent overlegd en daarover terugkoppeling gegeven in de plenaire 

raadsvergaderingen. Ook de constructieve houding van de kerken in het halfjaarlijks overleg van de raad van toezicht met de 

afvaardigingen van de kerken, die onze achterban vertegenwoordigen, willen wij niet onvermeld laten.

Een aantal onderwerpen heeft in 2017 de bijzondere belangstelling van de van toezicht gehad. Niet in de laatste plaats de opvolging van de 

raad van bestuur. De raad van toezicht is erg blij dat zij na een zorgvuldige procedure en betrokkenheid van o.a. CMT, cliëntenraad en 

ondernemingsraad, Abwin Luteijn als opvolger van Gijsbert Buijs heeft kunnen aantrekken. Met genoegen constateren wij dat de 

overdracht naar de nieuwe bestuurder soepel is verlopen. Op 28 november hebben wij met een symposium afscheid genomen van Gijsbert 

Buijs, aan wie wij veel dank verschuldigd zijn.

2017 was het tweede jaar van de uitvoering van het Ondernemingsplan ‘Eleos Werk in uitvoering 2016-2018’, gericht op Inhoudelijke 

vernieuwing (IV). De raad heeft met belangstelling de organisatieontwikkeling gevolgd en ziet en hoort dat het IV-programma haar 

vruchten begint af te werpen. In onze locatiebezoeken merkte de raad dat aan de ene kant medewerkers tegen deze zoveelste verandering 

opzagen, maar dat aan de andere kant de noodzaak werd onderkend. De raad wil op deze plek de medewerkers van Eleos hartelijk danken 

voor de bijdrage die zij ook weer in het achterliggende jaar hebben geleverd. Het is zeker niet gemakkelijk geweest, maar juist daarom 

worden de geleverde inspanning extra gewaardeerd. De inzet en betrokkenheid geven vertrouwen voor de toekomst waarin onder leiding 

van de nieuwe bestuurder nog het nodige moet gebeuren.

De auditcommissie heeft meerdere malen overleg gehad met onze accountant, EY; de raad als geheel eenmaal bij de behandeling van de 

jaarrekening 2016. De raad heeft met instemming kennisgenomen van het feit dat Eleos wij op 5 van de 6 onderdelen van de stresstest 

positief scoren. De onderdelen waarop Eleos nog onder het gemiddelde scoort is de hoogte van het eigen vermogen (solvabiliteit) en de 

omvang van de externe financiering in relatie tot de omvang van de materiële vaste activa (loan to value). Dit onderstreept dat ook een 

belangrijke focus op bedrijfsvoering moet blijven.

Er hebben in 2017 uiteraard meer onderwerpen op de agenda gestaan. Bij deze wil de raad nog een aantal onderwerpen, in willekeurige 

volgorde, noemen die in haar vergadering de aandacht hebben gehad:

Ook in 2017 heeft Eleos de lijn van positieve financiële resultaten vast weten te houden. De raad van toezicht constateert met dankbaarheid 

dat de sterke focus die in de achterliggende jaren op de bedrijfsvoering heeft gelegen haar vruchten heeft afgeworpen. In een aantal jaren 

heeft Eleos onder de bezielende leiding van Gijsbert Buijs als bestuurder haar vermogenspositie weten te keren van ongeveer €  5 miljoen 

negatief (ultimo 2013) naar een eigen vermogen ultimo 2017 van ruim € 8 miljoen positief. Door deze versteviging van de financiële 

positie is Eleos in een volgende fase gebracht waarbij meer aandacht kan worden gegeven aan  interne organisatie, innovatie en kwaliteit. 

Uiteraard blijft gelet op de turbulentie in de omgeving waarin de ggz opereert een gedegen bedrijfsvoering noodzakelijk. 

In het verlengde hiervan is de raad ook vergenoegd dat de raad van bestuur in 2017 is geslaagd de twee vacatures voor de regiodirectie 

(Noord en Zuid) op adequate wijze in te vullen. De raad van toezicht heeft in haar decembervergadering met beide nieuwe directeuren 

kennisgemaakt.

Een tweede onderwerp dat op de warme belangstelling van onze raad mocht rekenen was de inrichting van de topstructuur. Na extern 

advies te hebben ingewonnen, hierover met het CMT, de cliëntenraad en de ondernemingsraad  te hebben gesproken heeft de raad van 

toezicht een eenhoofdige raad van bestuursmodel gehandhaafd. 

Vanwege de nieuwe raad van bestuur per 1 januari 2018 heeft de raad na ampele overwegingen met het oog op de continuïteit besloten om 

de zittingstermijn van de voorzitter en het lid Arnold Huijgen eenmalig met een jaar te verlengen. Ook hiervoor heeft de raad van toezicht 

bij diverse gremia binnen Eleos inlichtingen ingewonnen en is zij positief hierover geadviseerd. In 2017 zijn de statuten, onder meer naar 

aanleiding van het NVTZ-document Goed Toezicht, aangepast.
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- Jaarrekening en accountantsverslag 2016

- Managementletter accountant 2017

- Kaderbrief en begroting 2018

- Kwartaalrapportages 2017

- Benchmark ggz-instellingen

- Evaluatie functioneren raad van toezicht

- Kwaliteit van onze dienstverlening

- ISO-certificering

- Toekomst kliniek en beschermde woonvormen

- Merkmissie Eleos/Identiteitsdocument

- Opleidingsplan identiteit en herstel

- Goed toezicht NVTZ

Amersfoort,  17 mei 2018

Drs E. Dijkgraaf RA

Voorzitter raad van toezicht

2.4 Financiële ontwikkelingen

Het bovenstaande laat zich goed zien door het verloop van diverse ratio's in een tijdlijn weer te geven,

2017 2016 2015 Streefwaarde 

Eleos

Garantievermogen 20,9% 16,4% 5,9% >=20% >= 30%

DSCR 3,2 4,8 5,9 >=1,5 >= 2

Rendement 5,3% 10,5% 15,6% >=1% >= 3%

1) Bij een equityratio >= 25% is de minimale rendementseis 0,5%

Voor de komende jaren verwacht Eleos blijvend te voldoen aan het vigerende convenant.

De raad van toezicht vermeldt nog zij deskundigheidsbevordering van haar leden belangrijk vindt. In dat kader hebben de individuele leden 

cursussen gevolgd en bijeenkomst bezocht om zich verder te informeren over de ontwikkelingen in de zorgsector in het algemeen en de ggz 

in het bijzonder.

Tot slot heeft de raad van toezicht veel waardering voor het werk van bestuur, management en medewerkers. Dat werk heeft er toe geleid 

dat Eleos staat waar zij nu staat, een plek waar wij een paar jaar geleden alleen maar van konden dromen. De raad heeft er vertrouwen in 

dat wij onder aanvoering van Abwin de huidige positie verder kunnen uitbouwen en Eleos dé christelijke ggz-aanbieder van Nederland 

blijft waarin wij met elkaar ook vorm geven aan de term 'christelijk' die niet voor niets in de naam van onze stichting is opgenomen. Wij 

wensen iedereen daarbij de onmisbare zegen van God toe.

Convenant 

ABN

De financiële performances zijn goed en noodzakelijk voor de opbouw van voldoende weerstandsvermogen. Dat vermogen is nodig omdat 

Eleos voor een belangrijk deel werkzaam is in een gevoelige en niet altijd stabiele politieke omgeving. Gemeentelijke budgetten en tarieven 

staan blijvend fors onder druk en heeft invloeden op de te leveren kwaliteiten. Om hierop in te spelen dient de organisatie voldoende 

innovatief en flexibel vermogen te hebben om op wijzigende omstandigheden adequaat te reageren. Dit vraagt om organisatieontwikkeling 

en een garantievermogen om ontwikkelingen en onbalances te financieren respectievelijk op te vangen.
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2.5 Markt en producten

In de komende periode richt Eleos zich blijvend op onderstaande segmenten:

2.5.1 Behandeling (Ambulante volwassen- en jeugdzorg)

2.5.2 Begeleiding/Wmo

Legenda

Blaauw: 80% van het aantal cliënten binnen Eleos

Rood: 15% van het aantal cliënten binnen Eleos

Groen: 5% van het aantal cliënten binnen Eleos

De hulpverlening van Eleos staat kwalitatief hoog aangeschreven. Cliënten geven dit middels de uitvoering van 

cliënttevredenheidsonderzoeken aan. Doel is dit te continueren en waar mogelijk verder te verbeteren.

Eleos is gericht op met name haar christelijke achterband en deze is geconcentreerd in de geaccentueerde gebieden:

Naast de ambulante hulpverlening heeft Eleos te Bosch en Duin een kliniek met ongeveer 50 bedden. Naast verblijf vinden in de kliniek 

dagbehandelingen plaats.

Uitgaande van de Zorgverzekeringswet vindt de ambulante hulpverlening in hoofdzaak plaats aan ouderen. De hulpverlening aan jongeren 

(18-) vond voornamelijk plaats in opdracht van de volgende Jeugdregio's; IJsselland, Drenthe, Flevoland, Noord-Veluwe, Foodvally, 

Groningen, Rivierenland, Zuid-Holland Zuid; Rijnmond en Zeeland. Eleos heeft het beleid professionele hulp te verlenen zo dicht mogelijk 

in de beurt van haar cliënten. Dit betekent in de praktijk dat meer en meer kleine flexibele vestigingen in het concentratiegebied van Eleos 

operationeel zijn. Daartoe heeft Eleos ook een contract gesloten met de jeugdregio SD Friesland en heeft inmiddels ook een vestiging in 

Leeuwarden geopend.

De omvang van het collectief verzekerde aanbod staat onder druk. Eleos heeft hierop ingespeeld door nieuwe commerciële producten aan te 

bieden: ondersteuning van huisartsen door de inzet van Praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk ggz (POH ggz); advisering wijkteams; 

coaching; relatietherapie; etc.

Het leveren van beschermd/begeleid wonen aan jongeren en volwassenen in een woonvorm is de kerntaak van het domein Begeleiding 

binnen Eleos. Elke woonvorm heeft haar eigen identiteit. Bewoners moeten zich thuis voelen; er moet sprake zijn van veiligheid en 

geborgenheid.

Eleos biedt ook woonbegeleiding aan huis. Deze vorm van zorg/hulpverlening heeft in de visie van Eleos de toekomst. Een toereikende 

bekostiging van deze vorm staat zwaar onder druk vanwege de lange reisafstanden die moeten worden gemaakt maar niet of deels worden 

bekostigd.
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2.6.1 Klachten

Zorgsoort 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Specialistische GGZ 2 3 3 6.895 6.495 5.778

Basis-GGZ 1.835 1.535 1.308

Klinische zorg 1 2 304 282 301

Beschermd wonen 1 331 323 335

Ambulante woonbegeleiding

Dagstructurerende activiteiten 25 68 118

Dagklinische Zorg 10

Totaal 6 5 4 10.166 9.402 8.458

1) Cliënten kunnen meerdere zorgtoewijzingen hebben.

Evenals in 2016 zijn in 2017 geen BOPZ-klachten bij de klachtencommissie ingediend.

2.6.2 Klachtafhandeling

De onderstaande tabel geeft inzicht in de wijze waarop een klacht is afgewikkeld,

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Geen gelijk of ongelijk 2 1 1

Klager is in het gelijk gesteld 2

Klager is gedeeltelijk in het gelijk gesteld 1 1

Klager is in het ongelijk gesteld 1 1

Klager heeft klacht ingetrokken 1

Klacht is niet ontvankelijk verklaard

Totaal 5 2 1 3 0 0

2.6.3 Samenvattende conclusies klachtencommissie

2.6.4 Klachtopvang

Onderstaand schema geeft inzicht alle klachten die in 2017 via klachtopvang zijn geregistreerd,

Regio/Categorie
Professioneel 

handelen

Commu- 

nicatie

Organisatie/ 

logistiek
Overig Totaal

Noord 2 1 3

Midden 12 7 4 2 25

Zuid 2 1 3

Totaal 16 7 5 3 31

Er zijn in 2017 geen klachten ingediend inzake veiligheid en onethisch gedrag.

- Leerpunten zijn de analyses naar oorzaken, benoemen van de verbeterpunten en de opvolging daarvan.

De cijfers geven aan dat er alleen klachten zijn bemiddeld of behandeld met betrekking tot de specialistische zorg, hetzij ambulant, hetzij 

klinisch. Het aantal klachten dat is bemiddeld of behandeld, blijft laag voor een organisatie met de omvang van Eleos. De meeste klachten 

worden via klachtopvang door de hulpverlener of diens leidinggevende afgewikkeld. 

- Over het algemeen werd met de cliënt over de klacht het gesprek gevoerd. Op die manier konden de klachten goed worden afgesloten. Dit 

betekent dat de klachtafhandeling op een zorgvuldige manier plaatsvindt. De klachten over professioneel handelen betroffen klachten over 

de diagnose, behandeldoelen, niet tijdig opstarten van e-health, of de behandelaar. De klachten over organisatie en logistiek hadden veelal 

betrekking op de lange wachttijden. Dit onderwerp is Eleos breed onder de aandacht cliënten hierover goed te informeren. 

1 Combi 

met sGGZ

Bemiddeling Behandeling Intern onderzoek

Wijze van afhandeling

699776 6083

Aantal afgehandelde klachten in 

Het aantal afgehandelde formeel bij de klachtencommissie ingediende klachten per zorgsoort in relatie tot het aantal behandelde cliënten:

Aantal hoofdcliënten 1)
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2.6.5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Huisvesting/facilitair

Personeel

Cliënten

- Bevorderen van extramuralisering waardoor het aantal klinische bedden en intramurale plaatsen afneemt.

- Zorginnovatie door onder meer het ontwikkelen en inzetten van e -health toepassingen.

- Toepassen videcommunicatietechnologie voor vergaderingen tussen locaties.

- Het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen binnen de zorg. 

- Het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het gericht inzetten van de beschikbare 

(financiële) ondersteuning hierbij. Dit wordt gedaan in samenwerking met gemeenten en werkgeverservicepunten. Voorbeelden zijn: Extra 

BOL/BBL stageplekken, functiecreatie en het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

- Flexwerken. Het aantal gebruikte m
2
 (en daarmee tevens de gebruikte energie) kantoorruimte neemt hierdoor af en tevens neemt het aantal 

kilometers woon-werkverkeer af doordat medewerkers in de gelegenheid worden gesteld thuis te werken.

- Eleos neemt deel aan het ‘Paper for paper’ project. Met verlaging van kosten zijn contracten met partijen gesloten die zich richten op de 

container verhuur; lediging en levering van gerecycled kantoor- en hygiënepapier.

- Bevorderen van preventieve zorg door het intensiveren van ketenzorg. Samenwerking met scholen en kerken neemt hierin een belangrijke 

plaats in.

Eleos hecht eraan in de praktijk op een maatschappelijk verantwoorde manier te werken. De verschillende facetten 'People', 'Planet' en 

'Profit' nemen belangrijke posities in binnen de bedrijfsvoering.

Met name in de volgende aandachtsgebieden zijn de effecten van bewust maatschappelijk ondernemen zichtbaar: huisvesting/facilitair, 

personeel en cliëntenzorg. Concrete voorbeelden zijn:

- Doorvoeren van energiebesparende maatregelen waardoor het gebruik van elektriciteit en gas afneemt. Invoering automatisch schakeling 

(led)verlichtingen. Aanschaf van een warmte installatie waarbij gebruik zal worden gemaakt van aardwarmte (woonvoorziening 

Regenboogh te Ermelo).

- Eleos houdt bij het afsluiten van contracten met leveranciers toenemend rekening met de manier waarop deze omgaan met duurzaamheid 

en het aannemen van medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

- Het schenken van overtollig meubilair aan stichting Charity. De opbrengst komt ten goede aan boeren in Malawi.
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Amersfoort, 17 mei 2018

Jaarrekening 2017

Eleos, Stichting Gereformeerde GGZ



3.1 JAARREKENING

(Bedragen x 1.000)

3.1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2017 31-12-2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 10.491 11.576

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa 10.491 11.576

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 5 2.932 3.001

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 415 675

Debiteuren en overige vorderingen 7 7.882 6.637

Liquide middelen 9 4.760 3.740

Totaal vlottende activa 15.988 14.053

Totaal activa 26.479 25.629

 

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Bestemmingsfondsen -4.011 -4.011

Algemene en overige reserves 12.255 10.175

Totaal eigen vermogen 8.243 6.163

Voorzieningen 11 3.899 4.484

Langlopende schulden 12 8.374 9.063

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Overige kortlopende schulden 13 5.963 5.918

Totaal passiva 26.479 25.629
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3.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

(Bedragen x 1.000)

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengst zorgprestaties 14 37.532 36.270

Subsidies 15 541 316

Overige bedrijfsopbrengsten 16 1.325 1.106

Som der bedrijfsopbrengsten 39.399 37.692

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 28.314 25.238

  

Afschrijvingen op materiële vaste activa 18a 942 970

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 18b 632

Overige bedrijfskosten 19 7.040 7.079

Som der bedrijfslasten 36.928 33.287

BEDRIJFSRESULTAAT 2.471 4.404

Financiële baten en lasten 20 -391 -434

RESULTAAT BOEKJAAR 2.080 3.971

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

Bestemd naar Algemene reserve 2.080 3.677

Bestemd naar Bestemmingsreserve

Bestemd naar Egalisatiereserve gemeenten -88

Bestemd naar Bestemmingsreserve gemeenten 382

Resultaat volgens resultatenrekening 2.080 3.971

10



3.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

(Bedragen x 1.000)

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.471 4.329

Aanpassingen voor :

-  afschrijvingen en overige waardeverminderingen 942 970

-  mutaties voorzieningen -586 -104

357 865

Veranderingen in vlottende middelen:

-  voorraden

-  mutatie onderhanden werk uit hoofde DBC's 69 -908

-  vorderingen -1.245 519

-  vorderingen/schulden uhv financieringstekort - overschot 261 936

-  kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 45 868

-870 1.414

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.957 6.609

Ontvangen intrest

Betaalde intrest -391 -519

-391 -519

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.566 6.090

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -490 -322

Desïnvesteringen materiële vaste activa 173

Bijzondere waardervermindering vaste activa 632

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 142 -149

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden -689 -860

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -689 -860

Mutatie geldmiddelen 1.020 5.081

Stand geldmiddelen per 1 januari 3.740 -1.341

Stand geldmiddelen per 31 december 4.760 3.740

Mutatie geldmiddelen 1.020 5.081

2017 2016

11



3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Verslaggevingsperiode

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Foutherstel 2016

Gebruik van schattingen

- Voorziening onrendabele huurcontracten

- Voorziening arbeidsrechtelijke issues

- Voorziening aanspraak derden.

3.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- bedrijfsgebouwen, 2,5%

- machines en installaties, 5% en 10%

- inventarissen, 10%

- automatiseringsinventaris, 20%.

Desinvesteringen

De jaarrekening is opgesteld waarbij schattingen en veronderstellingen zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 

gevolgen heeft.

De volgende posten zijn in dit kader het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie:

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, tevens kalenderjaar, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben geen 

herrubriceringen in de vergelijking plaatsgevonden.

Financiële resultaten van desïnvesteringen worden onder de betreffende kosten/opbrengstensoort verantwoord.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en 

resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

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

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden niet afgeschreven.

Indien activa zijn bezwaard ten gunste van derden wordt dit vermeld bij betreffende activa of bij de kortlopende schulden of bij de 

verstrekte langlopende leningen.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage, zijn deze in mindering gebracht op 

de investeringen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 

bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen en Titel 9 Boek 2 BW.

In de jaarrekening 2016 is € 75.000 aan transitiekosten ten laste gebracht het resultaat. De betaling van deze kosten heeft in 2017 

plaatsgevonden en is in de WNT-verantwoording 2017 verwerkt. De verantwoording van deze kosten had in de exploitatie 2017 

verwerkt moeten worden. Hierdoor is in de jaarrekening 2016 de overlopende passiva voor € 75.000 te hoog gewaardeerd geweest en de 

personeelskosten voor een gelijk bedrag te laag. Eleos heeft deze fout in de jaarrekening 2017 hersteld door in de vergelijkende cijfers 

2016 retrospectief de genoemde posten aan te passen en daarmee het resultaat over 2016 het vermogen per ultimo 2016.
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Bijzondere waardeverminderingen

Bedrijfswaardeberekeningen

Belangrijkste veronderstellingen/uitgangspunten

- Calculaties zijn in principe gebaseerd op bekostiging van kapitaalslasten.

- Disconteringsvoet van 5%

-

Onrendabele huurcontracten

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Claims en geschillen

Rekening gehouden met inschattingen bezettingsgraden (97%); reservering grond en interim huisvesting, indexaties (1,5% voor 

kosten en opbrengsten); etc.

Door het bestuur wordt een beoordeling uitgevoerd op alle claims en geschillen teneinde te bepalen in welke mate er sprake is van 

bestaande en/of voorwaardelijke verplichtingen. Een voorziening wordt opgenomen voor bestaande verplichtingen voor zover het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en hiervan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Een 

voorwaardelijke verplichting dient te worden toegelicht. Aan de hand van de uitkomst van deze beoordeling wordt derhalve bepaald 

voor welke claims en geschillen een voorziening wordt getroffen en voor welke een toelichting wordt opgenomen. Indien een 

voorziening dient te worden getroffen vraagt ook de inschatting van de kans en omvang van een uitstroom van middelen een 

aanzienlijke mate van beoordeling. In deze beoordeling kan het bestuur mede gebruik maken van juridisch advies.

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst die is gebaseerd op de 

gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen overeenkomstig de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de 

onderhanden projecten worden ontvangen voorschotten in mindering gebracht. Tevens wordt eventueel in mindering gebracht de 

ingeschatte voorziening voor verliezen gebaseerd op de schadelastbepaling voor een boekjaar. 

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 contante waarde van de beste schatting van de uitgaven die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt 

deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.                                                                                                                                                                                 

Eleos beschikt over vastgoed waar vanuit zorg wordt verleend. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. 

Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een 

overgangstermijn van zes jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 

onïnbaarheid.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen 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. Wanneer de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen 

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De huurcontracten van de ambulante hulpverlening en woonvormen en de hieraan verbonden investeringen worden getoetst aan de 

toekomstige te verwachten omzetten. Indien de calculaties aangeven dat een deel van de contractwaarden en/of bepaalde boekwaarden 

niet terugverdiend zullen worden, wordt de frictie voorzien ten laste van het resultaat nadat eerst de frictie in mindering is gebracht op 

de betreffende geactiveerde kosten. De berekeningen zijn per 31 december 2017 geactualiseerd.

Eleos heeft voor de balanswaardering per 31 december 2017 van haar onroerend goed bedrijfswaarde- berekeningen uitgevoerd om vast 

te stellen in hoeverre de toekomstige kasstromen voldoende zijn om de uitgaven in het kader van de vastgoedportefeuille te dekken. 

Hierin zijn alle panden meegenomen waarover economisch risico wordt gelopen. Er zijn berekeningen gemaakt per object en in totaal 

van panden die in een complex economisch en/of organisatorisch zijn verbonden. De uitkomsten van deze toets laten zien dat eventuele 

waardevermindering voor Eleos ten opzichte van 2016 vwb een totale kasgenererende niet aan de orde is. Op een niet kasgenerende 

pand heeft een afwaardering plaatsgevonden ad € 632.000.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Eventuele Rekening-courantschulden bij 

bank(en) worden opgenomen onder de kortlopende schulden (schulden aan kredietinstellingen).
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De in de jaarrekening 2017 opgenomen voorzieningen zijn:

1 Tot betaling van jubileumuitkeringen aan personeel.

2

   

     

3 Voor afwikkeling potentiële arbeidsrechtelijke issues.

4 Voor onrendabele huurcontracten.

5 Voor aanspraken van derden. 

6 Voor langdurig zieke medewerkers waarvan de verwachting is dat deze niet meer in het arbeidsproces zullen terugkeren.

Schulden

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde. 

3.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Pensioenen

Opbrengsten

Algemeen

Toelichting op de omzetverantwoording Zorgverekeringswet van boekjaar 2017

De effecten van schadelastjaren 2015 tot en met 2017 zijn in de bepaling van de omzet van  het verslagjaar 2017 verwerkt.

- op basis van redelijkheid en billijkheid en

-

Het controleplan 2015 is inmiddels gereed en uitgevoerd. Per medio mei 2018 is controlerend verzekeraar Zilveren Kruis bezig met de 

afronding van de 'feitenanalyse'. Daarna zal Eleos in overleg treden met een of meerdere zorgverzekeraars over de financiële 

afwikkeling. De afwikkeling van de geconstateerde feiten zal plaatsvinden uitgaande van de volgende door GGZ Nederland met Nza en 

ZN gemaakte afspraken:

vergoeden van zorg in de situatie waarin er wél sprake is van feitelijke geleverde zorg die voldoet aan de stand van de wetenschap 

en de praktijk, maar deze niet conform de daarvoor geldende NZa regelgeving is gedeclareerd.

De uitkomsten van het zelfonderzoek 2015 zijn gewaardeerd en eventuele financiële effecten zijn, eventueel herziend, verwerkt in de 

jaarrekening 2017.

De vorming van deze voorzieningen hebben plaatsgevonden ten laste van de kosten- of opbrengstencategorieën waarop deze betrekking 

hebben.

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

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. 

Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van 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. Over 2017 bedroeg de 

dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gemiddeld 94,7% (2016: 92,7%) (bron: site PFZW ). Het vereiste niveau 

van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

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

Eleos heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Persoonlijk Levensfasebudget. Deze voorziening is opgebouwd uit de reguliere rechten in het verslagjaar voor het gehele 

personeelsbestand en een voorziening met  betrekking tot de specifieke overgangsregeling 55+ op peildatum 31-12-2009. Dit 

betreft de eenmalige storting van 200 uur in het PLB.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, onder voorwaarde dat het resultaat in 

belangrijke mate betrouwbaar kan worden inschat.

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.

Eleos 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 Eleos. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Eleos betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever 

wordt betaald en de helft door de werknemer. 
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Onderstaand wordt de relevantie voor de jaarrekening 2017 van Eleos toegelicht:

Zelfonderzoek schadejaren 2016 en 2017.

Toelichting en uitgangspunten omzetbepaling sociaal domein: Jeugdzorg en WMO

Belastingen

- Vennootschapsbelasting

- Vennootschapsbelasting in relatie tot Jeugdwet

Op basis van het uitgevoerde onderzoek 2015 zijn voor 2016 en 2017 financiële (eventueel herziene) impactberekeningen gemaakt. De 

impactberekeningen voor 2016 en 2017 zijn nader getoetst. De impacten zijn voorzien ten laste van het resultaat waarbij rekening is 

gehouden met eventuele waarden van overproducties cs.

De Raad van Bestuur heeft de Zvw-omzet en daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald en daarbij rekening gehouden 

met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol spelen en ook bij Eleos van toepassing zijn.

De overleggen tussen GGZ Nederland en ZN om te komen tot gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten zelfonderzoek 2016 zijn op 

niets uitgelopen. ZN wil controlepunten met betrekking tot kwaliteit onderdeel laten uitmaken van de rechtmatigheidscontrole. Partijen 

zijn het hierover niet eens geworden. GGZ Nederland is van mening dat deze inzet niet de bedoeling kan zijn van de controles. 

Zorgverzekeraars zullen nu elk zelfstandig, zonder verdere afstemming met GGZ Nederland, verder gaan met de uitvoering van de 

zelfonderzoeken. Eleos beraadt zich op de nieuwe situatie.

Eleos heeft primair geen winstoogmerk. De WTZi bepaalt bovendien (vooralsnog) dat een eventueel behaald positief exploitatiesaldo 

('winst') niet mag worden uitgekeerd. Fiscaal kunnen de meeste zorginstellingen gebruik maken van de zogenoemde 'zorgvrijstelling' in 

de vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat uit de werkzaamhedentoets minimaal 90% van de activiteiten van de zorginstelling 

moeten bestaan uit het leveren van 'zorg', zijnde het verplegen, verzorgen en genezen van patiënten. Als niet aan het 90%-criterium 

wordt voldaan, vervalt de Vpb-vrijstelling helemaal en is er sprake van een Vpb-verplichting over het gehele resultaat.

Om voornoemde reden heeft Eleos geen rekening gehouden met een eventuele vennootschapsbelastingplicht in de jaarrekening 2017.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door 

de vennootschap op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van haar activa, voorzieningen, schulden en 

overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdzorg/-

hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de 

jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015), meer dan 

voorheen, tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.

Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat “Jeugdzorginstellingen” veelal geen beroep meer kunnen 

doen op het zogenoemde ‘subsidie-besluit’, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt naar 

verwachting (veel) sneller aangenomen dat “Jeugdzorginstellingen” een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) 

vennootschapsbelastingplicht 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. Hierbij valt onder meer te denken aan de zogenoemde 

‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting.

Op landelijk niveau vindt nog steeds overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het 

Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de 

hierboven geschetste fiscale problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke 

voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks bekend.

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg 

overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).

Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig de 

landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die 

leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's inzake omzetbepalingen in deze van de stichting, die door de raad van bestuur 

naar beste weten zijn gekwantificeerd en verwerkt in de jaarrekening, maar die in een volgend boekjaar tot nagekomen effecten kunnen 

leiden. 
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft Eleos zich gehouden 

aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

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. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte/directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 

liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de 

transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

(Bedragen x 1.000)

ACTIVA

1. Materiële vaste activa 31-12-2017 31-12-2016

€ €

De specificatie is als volgt :

Bedrijfsgebouwen en terreinen 8.737 9.747

Machines en installaties 466 514

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.254 1.274

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 33 40

Totaal materiële vaste activa 10.491 11.576

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

Boekwaarde per 1 januari 11.576 12.396

Bij: investeringen 490 322

Af: afschrijvingen 942 970

Af: Bijzondere waardeverminderingen 632

Af: desinvesteringen 173

Totaal materiële vaste activa 10.491 11.576

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt :

Onderhanden werk DBC's 7.719 7.298

Af: ontvangen voorschotten 4.478 3.786

Af: voorziening onderhanden werk 310 511

Totaal onderhanden werk 2.932 3.001

Ter zekerheid van de door ABN AMRO verstrekte leningen is een bankhypotheek op de activa verstrekt ter grootte 

van € 25 mio. en 40% voor renten en kosten.
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2013 2015 2016 2017 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 408 267 675

Financieringsverschil boekjaar 276 276

Correcties voorgaande jaren -39 -39

Betalingen/ontvangsten -408 -90 -498

Subtotaal mutatie boekjaar -408 -129 276 -261

Saldo per 31 december 139 276 415

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c b a

a = interne berekening

b = overeenstemming met zorgverzekeraars

c = definitieve vaststelling NZa

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 415 675

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

415 675

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 530 801

Af: ontvangen voorschotten 254 533

Totaal financieringsverschil 276 267

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt :

Vorderingen op debiteuren 3.571 2.384

Nog te factureren omzet DBC's 1.798 1.198

Overige vorderingen 139 35

Vooruitbetaalde bedragen 346 396

Nog te ontvangen bedragen 2.028 2.624

Overige overlopende activa

Totaal vorderingen en overlopende activa 7.882 6.637

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 5 (2016: € 4)

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

Bankrekeningen 4.748 3.731

Kassen 13 9

Totaal liquide middelen 4.760 3.740

De onder het hoofd 'Bankrekeningen' opgenomen banksaldi staan volledig ter vrije beschikking.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2017 31-12-2016

PASSIVA € €

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Bestemmingsfondsen -4.011 -4.011

Algemene en overige reserves 12.255 10.175

Totaal eigen vermogen 8.243 6.163

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

31-12-2016 bestemming mutaties 31-12-2017

€ € € €

Bestemmingsfondsen    

- Algemeen (voorheen RAK) -4.370 -4.370

-23 -23

382 382

-4.011 0 0 -4.011

- Algemene en overige reserves 10.175 2.080 12.255

6.163 2.080 0 0 8.243

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-12-2016 31-12-2017

€ € € €

Voorziening jubileumverplichtingen 227 25 24 228

Voorziening levensfasebudget 828 327 1 14 1.140

Voorziening arbeidsrechtelijke issues 250 81 46 285

Voorziening onrendabele huurcontracten 1.086 534 76 476

Voorziening aanspraken derden 2.093 553 512 365 1.768

Totaal voorzieningen 4.484 985 1.116 455 3.899

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

668

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 3.230

- Bestemmingsreserve woonvoorzieningen (de Toevlucht; 

financier centrum-gemeente Vlissingen)

- Egalisatiereserve woonvoorzieningen (de Koriander en 

Regenboog; financier: centrum-gemeente Zwolle)

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
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12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

31-12-2017 31-12-2016

€ €

De specificatie is als volgt :

Schulden aan banken 8.350 9.016

Overige langlopende schulden 25 47

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 8.374 9.063

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 9.063 9.923

Bij: nieuwe leningen 

Af: extra aflossingen -23 -194

Af: Aflossingsverplichtingen komend boekjaar -666 -666

Stand per 31 december  8.374 9.063

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

2017 2016

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 666 666

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost 8.374 9.063

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 5.685 6.351

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht 

langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen 2017 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

13.Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt :

Schulden aan banken

Crediteuren 757 542

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 666 666

Belastingen en premie sociale verzekeringen 1.227 1.210

Schulden terzake pensioenen 89

Nog te betalen salarissen 20 10

Nog te betalen BTW 21 9

Vakantiegeld 858 822

Vakantiedagen cs. 927 558

Nog te betalen intrest 77 86

Nog te betalen kosten 423 1.155

Vooruitontvangen opbrengsten 17 52

Overige overlopende passiva 970 719

Totaal overige kortlopende schulden 5.963 5.918

15. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

1. Het rekening-courant krediet bedraagt € 1.900. Ter zekerheidstelling van dit krediet is een pandrecht verstrekt op 

alle vorderingen, waaronder ook de DBC vorderingen; het onderhanden werk en inventaris. Bevoorschottingen van 

onder meer zorgverzekeraars vallen buiten het pandrecht. 
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2. In het kader van diverse huurverplichtingen zijn door de ABN-AMRO bankgaranties verstrekt tot 

een bedrag van € 407.

Huur kantoorruimte 128 Looptijd resterend 2 jaar

Huur ambulante zorg 335 Looptijd resterend 1 jaar

Huur ambulante zorg 816 Looptijd resterend 2 t/m 5 jaar

Huur woningen 124 Looptijd resterend 1 jaar

Huur woningen 113 Looptijd resterend 2 t/m 5 jaar

Huur woningen 279 Looptijd resterend 6 t/m 10 jaar

Huur woningen 308 Looptijd resterend 11 t/m 20 jaar

5. Macrobeheersinstrument (MBI)

3. Eleos heeft de volgende huurverplichtingen inzake onroerende goederen (de direct opzegbare huur van woningen 

hierin niet inbegrepen).

4. Ten behoeve van leasing van vervoermiddelen is één 'operational' leaseverplichting aangegaan ter waarde van € 

13.740

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 

vorderen bij instellingen. De minister heeft voor verschillende subsectoren in de zorg een MBI-omzetplafond ingesteld, waarvan het MBI-

omzetplafond geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (TB/REG-17639-01) voor Eleos van toepassing is.

De minister van VWS zou uiterlijk vóór 1 december van het opvolgende jaar moeten beslissen over inzet van het MBI, als sprake is van een 

macro-overschrijding. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze periode van elf maanden te kort is om de werkelijke realisatie vast te stellen, met 

als gevolg dat de realisatie voor meerdere voorgaande jaren nog niet is vastgesteld. 

Mocht het MBI worden ingezet, dan zal de macro-overschrijding worden verhaald op individuele zorginstellingen naar rato van de gerealiseerde 

omzet (waarop het MBI van toepassing is).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 heeft Eleos nog geen inzicht in de realisatie van het MBI omzetplafond over 2017 en de nog niet 

afgewikkelde voorgaande jaren. Hierdoor is nog onduidelijk of er daadwerkelijk sprake zal zijn van het inzetten van het 

macrobeheersinstrument. Eleos is daarom nu niet in staat een betrouwbare schatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 

voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de 

stichting per 31 december 2017. 
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3.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

(Bedragen x 1.000)

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste bedrijfs-

middelen, technische 

en administratieve 

uitrusting

Materiele vaste 

bedrijfsactiva in 

uitvoering en 

vooruitbetalingen op 

materiële vaste 

activa

Niet aan het 

bedrijfsproces 

dienstbare 

materiële vaste 

activa Totaal

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 16.263 2.748 8.260 107 27.377

- cumulatieve afschrijvingen 6.515 2.234 6.985 67 15.801

Boekwaarde per 1 januari 2017 9.747 514 1.274 40 11.576

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 23 41 422 4 490

- correctie aanschafwaarde voorgaande jaren

- afschrijvingen 401 88 442 11 942

- bijzondere waardevermindering 632 632

- terugname geheel afgeschreven activa

  aanschafwaarde

  cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen

  aanschafwaarde

  cumulatieve afschrijvingen

  per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -378 -48 -20 -7 -1.085

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 16.286 2.789 8.681 110 27.867

- cumulatieve afschrijvingen 7.549 2.323 7.427 77 17.376

Boekwaarde per 31 december 2017 8.737 466 1.254 33 10.491

Afschrijvingspercentage 2,5 en 5 % 5 en 10% 10 en 20% 20%
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3.1.7Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

(Bedragen x 1.000)

Leninggever/ Kenmerk
Afsluit 

datum
Hoofdsom

Totale 

looptijd

Soort             

lening

Werkelijke 

rente

rente 

herzieningsdat

um

Restschuld 31-12-

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing in 

2017

Restschuld 31-

12-2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-sings-

wijze

Aflossing 

2018

€ % € € € € € €

BNG .968 01-02-89 356.217 50 Bancair 3,56% 31-01-2039 164 7 157 121 22 L 7

ABN .095 08-08-89 789.578 40 Bancair 4,90% 30-09-2019 254 20 234 135 12 L 20

ABN .339 01-01-90 2.722.681 37 Bancair 3,25% 31-12-2014 769 74 695 326 10 L 74

ABN .218 09-09-99 739.662 50 Bancair 3,70% 01-09-2019 492 15 477 403 32 L 15

ABN .400 31-08-01 2.700.000 30 Bancair 4,99% 30-08-2021 962 90 872 422 14 L 90

ABN .481 01-12-01 600.000 25 Bancair 3,50% 03-12-2014 240 24 216 96 9 L 24

ABN .708 20-09-02 1.000.000 25 Bancair 3,55% 19-09-2022 300 50 250 5 L 50

ABN .807 20-01-03 700.000 20 Bancair 3,40% 28-02-2023 245 35 210 35 6 L 35

ABN .071 05-06-03 1.500.000 20 Bancair 3,40% 01-06-2033 488 75 413 38 6 L 75

ABN .009 26-01-05 1.500.000 25 Bancair 2,75% 25-01-2015 599 60 539 239 13 L 60

ABN .238 01-08-08 1.250.000 25 Bancair 5,58% 01-08-2033 838 50 788 538 16 L 50

ABN .023 20-12-12 5.000.000 10 Bancair 4,35% 30-09-2022 4.333 167 4.167 3.333 5 L 167

Leningen Bank 18.858 9.682 666 9.016 5.685 666

Diac. Krabbendijke 22.689 onb. Onderhands 0,00% 23 23 0

Diac. Middelharnis 10.000 onb. Onderhands 0,00% 10 10 10 0

Diac. Nieuwdorp 13.614 onb. Onderha nds 0,00% 0

Diac. Middelburg c 9.100 onb. Onderhands 0,00% 0

Diac. Oude Tonge 5.000 onb. Onderhands 0,00% 5 5 5 0

Diac. Terneuzen 5.000 onb. Onderhands 0,00% 5 5 5 0

Diac. Goes 5.000 onb. Onderhands 0,00% 0

Diac. Nisse 4.550 onb. Onderhands 0,00% 5 5 5 0

Leningen kerken 75 47 23 25 25

Totaal Leningen 18.933 9.729 689 9.040 5.710 666

Als zekerheidsstelling zijn door ABN AMRO versterkte leningen alle onroerende goederen (behalve pand Ermelo) van Eleos bezwaard met 1e hypotheekrecht. Daarnaast geldt ten behoeve van ABN AMRO: 

positieve/negatieve hypotheekverklaring en pari passu verklaring.
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3.1.8. Toelichting resultatenrekening over 2017 Baten/Lasten

(Bedragen x 1.000)

BATEN

14. Opbrengsten zorgprestaties 2017 2016

€ €

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet 15.587 13.628

Wettelijk budget aanvaardbare kosten  (WLZ zorg) 490 1.498

Opbrengsten Jeugdzorg 4.662 4.008

Opbrengsten WMO 16.344 16.169

Overige zorgprestaties 450 966

Totaal 37.532 36.270

15. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 409 316

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's 119

Subsidies vanwege gemeenten 13

Overige subsidies 1

Totaal 541 316

16. Overige bedrijfsopbrengsten

 

Overige dienstverlening:

- Opbrengst uit verhuur 179 151

Overige opbrengsten:

- Giften 144 212

- Overige opbrengsten 1.001 743

Totaal 1.325 1.106
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3.1.8. Toelichting resultatenrekening over 2017 Baten/Lasten

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 20.235 18.543

Sociale lasten 2.665 2.621

Pensioenpremie 1.708 1.614

Andere personeelskosten 2.110 1.440

   

Sub-totaal 26.717 24.218

Personeel niet in loondienst 1.597 1.021

Totaal personeelskosten 28.314 25.238

Gemiddeld aantal personeelsleden 406,8 fte. 379,5 fte.

Aantal personeelsleden per 31 december (incl. stagiaires) 680 656

18a. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

Afschrijvingen

- materiële vaste activa 942 970

Totaal afschrijvingen 942 970

18b. Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

De specificatie is als volgt :

Afschrijvingen

- materiële vaste activa 632

Totaal afschrijvingen 632
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3.1.8. Toelichting resultatenrekening over 2017 Baten/Lasten

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.030 995

Algemene kosten 2.920 3.055

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 734 756

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 212 215

- Energie gas 146 182

- Energie stroom 72 45

- Energie transport en overig 72 77

- Servicekosten 241 228

Subtotaal 743 746

Huur 1.611 1.528

Totaal overige bedrijfskosten 7.040 7.079

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :

Rentebaten

Rentelasten 391 434

  

Totaal financiële baten en lasten 391 434

Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening 83 51

81 137

3. Fiscale advisering

4. Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 164 188

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Nacalculaties, 

Verantwoordingen in het kader van Wmo en Jeugdwet; 

Zelfonderzoek cGGZ 2015)
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Bedragen x € 1

G. Buijs

Functiegegevens Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0

Gewezen topfunctionaris?  Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?  Nee 

Bezoldiging

Beloningen plus belastbare onkostenvergoedigen                                              163.230 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                        -   

Subtotaal                                             163.230 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                              163.230 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                                        -   

Totaal bezoldiging                                              163.230 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                              165.000 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                        -   

Totale bezoldiging 2016                                              165.000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
 N.v.t. 

3.1.9. WNT-VERANTWOORDING 2017 ELEOS

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Eleos van toepassing zijnde Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT). Voor 2017 bedroeg voor Eleos het reguliere bezoldigingsmaximum € 166.000 (Klasse IV Zorg- en jeugdhulp). Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand
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Bedragen x € 1

E. Dijkgraaf J. Moerland M. Hoek A. Huijgen N. Gerritsen M.R. Koopman-Draaijer

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID] [LID] [LID] [LID] [LID]

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

Individueel WNT-maximum 24.900                                               16.600                                               16.600                 16.600               16.600                 16.600                                          

Beloning 16.100                                               10.750                                               10.800                 10.750               10.750                 10.750                                          

Belastbare onkostenvergoedingen -                                                     -                                                     -                       -                     -                       -                                               

Beloningen betaalbaar op termijn -                                                     -                                                     -                       -                     -                       -                                               

Subtotaal 16.100                                               10.750                                               10.800                 10.750               10.750                 10.750                                          

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                                     -                                                     -                       -                     -                       -                                               

Totaal bezoldiging 2017 16.100                                               10.750                                               10.800                 10.750               10.750                 10.750                                          

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM PM PM PM

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                                                16.100                10.750                  10.750                                           10.750 

Belastbare onkostenvergoedingen                                                          -                                                          -                            -                          -                            -                                                    - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                          -                                                          -                            -                          -                            -                                                    - 

Totaal bezoldiging 2016                                                16.100                                                          -                            -                10.750                  10.750                                           10.750 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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bedragen x € 1 G. Buijs

Functie(s) gedurende dienstverband Raad van Bestuur

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2017

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering 75.000                                               

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband
75.000                                               

-/- Onverschuldigd deel -                                                     

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000                                               

Waarvan betaald in 2016  - 

Verplichte motivering indien overschrijding: N.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 
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3.2  OVERIGE GEGEVENS

3.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

-

-

3.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat is verwerkt volgens de resultaatverdeling als vemeld in de resultatenrekening. 

3.2.3 Gebeurtenis na balansdatum

3.2.4 Ondertekening door bestuur en toezichthouders

Origineel getekend door bestuurder

A.W.  Luteijn (per 1 januari 2018 aangetreden)

Origineel getekend door raad van toezicht

E. Dijkgraaf, voorzitter

M.J.W. Hoek

A. Huijgen

N. Gerritsen

M. Koopman-Draijer

J.C. Moerland

de raad van bestuur van Stichting Eleos heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2018.

de raad van toezicht van de Stichting Eleos de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 17 mei 2018. 

In 2018 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die moeten worden vermeld ter completering van het beeld van de 

jaarrekening 2017.
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3.2.5 Verklaring betreffende de jaarrekening
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