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2 O3 is een samenwerkingsverband in Midden-Brabant, bestaande uit ContourdeTwern, Juvans, MEE en de 
GGD. 
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5.1  JAARREKENING 2017
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5.1.1 SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

31-dec-17 31-dec-16

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 113.833 222.388

Totaal vaste activa 113.833 222.388

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 202.739 215.890

Liquide middelen 4.373.915 4.347.269

Totaal vlottende activa 4.576.654 4.563.159

Totaal activa 4.690.487 4.785.547

31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA

Samengevoegd Vermogen

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 2.573.098 2.615.000

Bestemmingsfondsen 392.640 301.523

Algemene en overige reserves 115.475 169.788

Totaal samengevoegd vermogen 3.081.213 3.086.311

Voorzieningen 120.545 144.299

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 1.488.729 1.554.937

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.488.729 1.554.937

Totaal passiva 4.690.487 4.785.547
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5.1.2 SAMENGEVOEGDE RESULTATENREKENING OVER 2017

werkelijk begroot werkelijk

2017 2017 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies 9.203.719 8.951.273 10.077.789

Overige bedrijfsopbrengsten 487.194 560.200 469.031

Som der bedrijfsopbrengsten 9.690.913 9.511.473 10.546.820

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8.165.747 8.255.256 8.741.405

Afschrijvingen materiële vaste activa 118.009 139.100 123.841

Overige bedrijfskosten 1.415.995 1.194.888 1.417.414

Som der bedrijfslasten 9.699.751 9.589.244 10.282.660

BEDRIJFSRESULTAAT -8.838 -77.771 264.160

Financiële baten en lasten 3.740 0 16.241

RESULTAAT BOEKJAAR -5.098 -77.771 280.401

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

Toevoeging/(onttrekking):
Innovatie 2.500 -25.000
Reorganisatiekosten -24.402 165.299
Langdurig ziekteverzuim -20.000 11.000
Vitaliteit personeel 0 -114.750
Algemene reserves -54.313 169.788
Productiefonds 105.947 0

9.732 206.337

-14.830 74.064
-5.098 280.401

Bestemmingsfonds Centrum voor 

Trajectbegeleiding en Bemoeizorg
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5.1.3 SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -8.838 264.160

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 118.009 123.841
- mutaties voorzieningen -23.754 37.373
- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

94.255 161.214
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 13.151 256.929

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -66.208 -496.388
-53.057 -239.459

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 32.360 185.915

Ontvangen interest 3.740 16.241
3.740 16.241

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 36.100 202.156

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -9.454 -23.433

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.454 -23.433

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige mutaties 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 26.646 178.723

Stand geldmiddelen per 1 januari 4.347.269 4.168.546

Stand geldmiddelen per 31 december 4.373.915 4.347.269

Mutatie geldmiddelen 26.646 178.723
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5.1.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Financiële instrumenten

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

basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten 

geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Stichting Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is statutair (en feitelijk) gevestigd te 's-Hertogenbosch, 

op het adres Orthenseweg 2-D.

De belangrijkste activiteiten zijn maatschappelijk werk en dienstverlening aan de meest kwestbare burgers met 

sociaal maatschappelijke vragen.

Juvans is hoofdaannemer en penvoerder van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg. De financiële 

verslaggeving over dit samenwerkingsverband maakt een integraal onderdeel uit van onderhavige jaarrekening.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven.

De materiële vaste activa wordt 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. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling, rekening houdend met een 

voorgenomen fusie per 1-1-2019

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

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 

verkrijgingsprijs. 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.

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 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.
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Stichting Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

5.1.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening loopbaanbudget

Schulden

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Vanaf 1 juli 2015 is het loopbaanbudget per medewerker ingevoerd. Het loopbaanbedrag is voor de werknemer. 

Werknemers kunnen het besteden aan individuele inzetbaarheid, conform de afspraken die gemaakt zijn tussen 

werknemer en Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het loopbaanbedrag kan maximaal 36 maanden 

opgebouwd worden. Indien het opgebouwde bedrag van een maand na 36 maanden niet is ingezet, vervalt dit 

opgebouwde bedrag.

De schulden hebben allen 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.

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 en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit 

boekjaar toegerekend.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten. De met de 

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

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Vorderingen die in een boekjaar als oninbaar worden 

beschouwd, zijn rechtstreeks ten laste gebracht van het resultaat. 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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 overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van 

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 

actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Stichting Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

5.1.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Kasstroomoverzicht

Waarderingsgrondslagen WNT

Stichting Juvans 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 stichting 

Juvans. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Juvans 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. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. 

Daarbij behoort 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. In december 2017 bedroeg de dekkingsgraad 98,6%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan hieraan te kunnen voldoen en 

voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. Stichting Juvans 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. 

Stichting Juvans heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) 

interest.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit 

langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom 

uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de 

kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

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

de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van 

deze jaarrekening gehanteerd.

25



Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

5.1.5 TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 1.552.640

- cumulatieve afschrijvingen 1.330.252

Boekwaarde per 1 januari 2017 222.388

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 9.454

- afschrijvingen 118.009

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 919.631

  .cumulatieve afschrijvingen 919.631

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                       

  cumulatieve afschrijvingen -                       

  per saldo -                       

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -108.555

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 642.463

- cumulatieve afschrijvingen 528.630

Boekwaarde per 31 december 2017 113.833

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt:

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 113.833 222.388

Totaal materiële vaste activa 113.833 222.388

Toelichting:

Andere vaste bedrijfsmiddelen, 

technische en administratieve 

uitrusting

Gehanteerde afschrijvingen: inventaris en automatisering 20 % - 33%; inbouwpakketten gelijk aan huurperiode 7,15%. De 

investeringen van 2017 hebben betrekking op automatiseringsapparatuur.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS

2. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

Vorderingen op debiteuren 57.972 81.341

Vooruitbetaalde bedragen 34.466 28.909

Nog te ontvangen bedragen:

Subsidies en overige opbrengsten 17.568 70.459

Vordering subsidies 52.542 0

Vordering terzake pensioenen 11 0

Nog te ontvangen salarissen 389 0

Overige nog te ontvangen bedragen 39.791 35.181

Totaal debiteuren en overige vorderingen 202.739 215.890

Toelichting:

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

Bankrekeningen 4.372.558 4.346.432

Kassen 1.357 837

Totaal liquide middelen 4.373.915 4.347.269

Toelichting:

PASSIVA

Samengevoegd Vermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 2.573.098 2.615.000

Bestemmingsfondsen 392.640 301.523

Algemene en overige reserves 115.475 169.788

Totaal samengevoegd vermogen 3.081.213 3.086.311

In de liquide middelen zijn geen deposito's begrepen. De tegoeden staan ter vrije beschikking van de Stichting Juvans.

Er is geen voorziening getroffen voor de oninbaarheid van bedragen. Deze worden in het betreffende boekjaar direct ten 

laste gebracht van het resultaat
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5.1.5 TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS

Specificatie samengevoegd vermogen:

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

Bestemmingsreserves:
Innovatie 225.000 2.500 0 227.500
Reorganisatiekosten 1.745.000 -24.402 0 1.720.598
Langdurig ziekteverzuim 375.000 -20.000 0 355.000
Vitaliteit personeel 270.000 0 0 270.000
Totaal bestemmingsreserves 2.615.000 -41.902 0 2.573.098

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

Bestemmingsfondsen:
Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg 211.010 -14.830 0 196.180
Productiefonds 90.513 105.947 0 196.460
Totaal bestemmingsfondsen 301.523 91.117 0 392.640

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

Algemene reserves 169.788 -54.313 0 115.475
Totaal algemene en overige reserves 169.788 -54.313 0 115.475

Toelichting:

Organisaties in het sociaal domein moeten zichzelf transformeren van taakgerichte uitvoeringsorganisaties naar 

marktgerichte organisaties. Deze transformatie vraagt van Juvans innovatiekracht op zowel productinnovatie als op 

procesinnovatie en samenwerkingsverbanden. Innovatie betreffen structurele en ingrijpende veranderingen die veel extra 

tijd en energie vragen. Daarnaast heeft het direct consequenties voor de organisatie-inrichting, (be)sturing en 

ondersteuning bij Juvans als zowel op de betrokken samenwerkingspartners. Daarnaast zal Juvans zich (her)oriënteren op 

het (door)ontwikkelen van de dienstenportfolio m.b.t. een aantal specifieke doelgroepen en diensten.

Bestemmingsreserve innovatie

Bestemmingsreserve reorganisatiekosten

Het doel van deze bestemmingsreserve is om de kosten op te vangen die samenhangen met bezuinigingen van 

gemeenten welke leiden tot afschalen van personeel, huisvesting en systemen. Daarnaast kunnen door nieuwe 

samenwerkingsverbanden dubbellingen in processen en systemen gereduceerd worden.

Bestemmingsreserve langdurig ziekteverzuim

Deze bestemmingsreserve is gevormd om de structureel hogere kosten van langdurig ziekteverzuim op te vangen.

Bestemmingsreserve vitaliteit personeel

De transities en ontwikkelingen in het sociale domein leiden tot veranderende rollen en posities in alle lagen van de 

organisatie. Wanneer medewerkers onvoldoende veranderkracht hebben en onvoldoende in de ontwikkelingen mee 

kunnen, ontstaan er kosten voor afvloeiing.

Bestemmingsfonds Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg

Het verschil tussen de baten en de lasten inzake de werkzaamheden voor trajctbegeleiding en bemoeizorg worden 

uitsluitend aangewend ten behoeve van deze activiteiten. Deze middelen worden besteed in samenspraak met de 

deelnemende zorgorganisaties.

Bestemmingsfonds productiefonds

Door transities en ontwikkelingen in het sociaal domein komt het voor, dat vastlegging van dossiers van Juvans plaatsvindt 

in systemen van gemeenten. Het is dan niet mogelijk om volledige verantwoording uit het systeem van Juvans te halen. 

Aangezien afspraken hioeromtrent niet overal uitgekristalliseerd zijn, is dit fonds gericht op negatieve gevolgen van deze 

werkwijze.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS

PASSIVA

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2017 31-dec-2016

Netto-resultaat toekomend aan de instelling #VERW! 280.401

Totaalresultaat van de instelling #VERW! 280.401

5. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

53.640 0 14.453 39.187 0

Voorziening loopbaanbudget 90.659 78.493 39.554 9.053 120.545

Totaal voorzieningen 144.299 78.493 54.007 48.240 120.545

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 40.182

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 80.363

hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening verlieslatende contracten

Voorziening loonbaanbudget

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

Crediteuren 240.695 195.407

Belastingen en premies sociale verzekeringen 409.964 547.352

BTW 4.478 2.439

Schulden terzake pensioenen 0 18.084

Nog te betalen salarissen 0 51.144

Vakantiedagen 296.391 243.574

Overige schulden:

Gelden van derden 17.989 18.167

Fusiekosten 165.700 0

Nog te betalen kosten 342.203 390.113

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vooruitontvangen subsidies 11.309 43.871

Vooruitontvangen subsidies SHG 0 6.586

Vooruitontvangen gelden 0 38.200

Totaal overige kortlopende schulden 1.488.729 1.554.937

Vanaf 1 juli 2015 is het loopbaanbudget per medewerker ingevoerd. Het loopbaanbedrag is voor de werknemer. 

Werknemers kunnen het besteden aan individuele inzetbaarheid, conform de afspraken die gemaakt zijn tussen werknemer 

en Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het loopbaanbedrag kan maximaal 36 maanden opgebouwd worden. 

Indien het opgebouwde bedrag van een maand na 36 maanden niet is ingezet, vervalt dit opgebouwde bedrag.

Deze voorziening betreft de huur van een pand, dat vanaf 1 januari 2015 niet meer wordt gebruikt, maar waarvan 

huurcontract doorloopt tot 1 december 2020. In 2017 is een ontbindingsovereenkomst gesloten met de verhuurder.

Voorziening verlieslatend contract
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Toelichting:

7. Financiële instrumenten

8. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichting Overig Totaal

Huurverplichtingen < 1 jaar 12.367 

Huurverplichtingen <1-5 jaar

Huurverplichtingen > 5 jaar

VPB-plicht

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

Juvans handelt conform de activiteiten en voorwaarden die in het treasury-statuur zijn vastgelegd.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn geconcentreerd bij gemeenten, scholen en zorginstellingen.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot de rente die ontvangen wordt op de banktegoeden

Reële waarde

De reële waarde van in de balans verantwoorde financiële instrumenten stemmen overeen met de boekwaarde ervan.

In het boekjaar is onduidelijkheid ontstaan ten aanzien van het al dan niet belastingplichtig zijn voor de 

vennootschapsbelasting. De belastingdienst heeft als voorlopig standpunt ingenomen dat Stichting Juvans 

belastingplichtig is. Dit standpunt wordt betwist omdat Juvans geen activiteiten verricht met het oogmerk winst te behalen.

Aangezien de belastingdienst geen definitief standpunt heeft ingenomen en geen aanslagen heeft opgelegd is geen 

vennootschapsbelastinglast en -verplichting verantwoord.

Huurverplichtingen

Stichting Juvans heeft huurovereenkomsten gesloten ter zake van onroerende zaken. De jaarlijkste verplichtingen zijn

afhankelijk van de resterende looptijd van de huurovereenkomst. Naast de huurovereenkomsten heeft stichting Juvans nog

een leaseovereenkomst voor printers welke afloopt per 1 september 2021.

In 2016 zijn niet in alle gemeenten de producties conform afspraak behaald. Een mogelijke terugbetalingsverplcihting is 

opgenomen in de post vooruitontvangen subsidies. De vooruitontvangen subsidies in 2017 betreft het aandeel van een 

subsidiebedrag dat voor 2018 is bestemd. 
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BATEN

9. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Subsidies gemeente 's-Hertogenbosch 5.505.253 5.228.789
Subsidies gemeente St. Michielsgestel 312.284 364.528
Subsidies gemeente Haaren 204.594 230.183
Subsidies gemeente Schijndel-Meierijstad 264.433 264.256
Subsidies gemeente Vught 594.384 524.851
Subsidies gemeente Aalburg 184.516 184.474
Subsidies gemeente Heusden 724.227 723.492
Subsidies gemeente Hilvarenbeek 280.809 242.953
Subsidies gemeente Loon op Zand 358.827 358.796
Subsidies gemeente Oisterwijk 523.129 552.379
Subsidies gemeente Waalwijk 251.263 245.617
Subsidies Steunpunt Huiselijk Geweld 0 1.157.471

Totaal 9.203.719 10.077.789

10. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor 

uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Schoolmaatschappelijk werk 248.985 234.271

Woningindicatie 3.658 5.764

Bedrijfsmaatschappelijk werk 5.005 3.340

Woningbouwver. Brabant Wonen 15.256 16.148

Groepstrainingen 21.294 39.435

Q-support 61.939 93.804

Overige opbrengsten 131.057 76.269

Totaal 487.194 469.031
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LASTEN

11. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Lonen en salarissen 5.411.197 5.844.262

Sociale lasten 862.742 915.874

Pensioenpremies 488.508 542.426

Ontvangen ziekengelden e.d. -71.966 -26.728
Andere personeelskosten: 81.202 321.782
Subtotaal 6.771.683 7.597.616
Personeel niet in loondienst 283.238 180.604
Inhuur deskundigheid uitvoering Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg 1.110.826 963.185

Totaal personeelskosten 8.165.747 8.741.405

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Juvans 108,8 118,6

108,8 118,6

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

12. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 118.009 123.841

Totaal afschrijvingen 118.009 123.841

13. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Facilitaire kosten 25.974 36.679

Kantoorkosten 385.496 577.010

Cliëntgebonden kosten 8.129 115.289

Algemene kosten 207.997 196.682

Fusiekosten 269.526 0

Onderhoud en energiekosten 2.080 7.850

Huur en leasing 303.646 320.098

Innovatie 213.147 163.806

Totaal overige bedrijfskosten 1.415.995 1.417.414

14. Financiële baten en lasten
2017 2016

De specificatie is als volgt:

Rentebaten 3.740 16.241

Rentelasten 0 0

Totaal financiële baten en lasten 3.740 16.241
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15. Honoraria accountant 2017 2016

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 33.728 31.519

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 0

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 33.728 31.519

16. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

17. Gebeurtenissen na balansdatum

In 2017 is het besluit genomen om een verdere samenwerking/ fusie te onderzoeken met een andere instelling in het 

sociaal domein. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen in 2018 verdere inspanningen worden verricht om zowel 

Juvans als de beoogde fusiepartner procesmatig verder voor te bereiden op een daadwerkelijke fusie per 1-1-2019.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is 

opgenomen onder punt 18.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen 

en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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18. WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

J.J.A.S.M. Verhoeven

Functiegegevens Directeur bestuurder

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

Omvang dienstverband (in FTE) 1,0

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee

Individueel WNT-maximum

Beloning + belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016

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

Omvang dienstverband 2016 (in FTE) 1,0

Beloning + belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016

Toezichthoudende topfuntionarissen
J.W.C.J.M. de Kort M.L.A. van Opstal

Functiegegevens Voorzitter Lid

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

Individueel WNT-maximum

Beloning + belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016

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

Beloning

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Juvans Maatschappelij Werk en 

Dienstverlening van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor 

de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
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LASTEN

18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (vervolg)WNT-verantwoording (vervolg)

Toezichthoudende topfuntionarissen (vervolg)

H.J.F.L. Meeuwsen E.W.A. Knippers

Functiegegevens Lid Lid

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

Individueel WNT-maximum

Beloning + belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/10 - 31/12

Beloning

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016

M.P.H.M. Kobussen 

Functiegegevens Lid

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

Individueel WNT-maximum

Beloning + belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016

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

Beloning

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

3. Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking 

die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen 

ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, 

of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Er is geen sprake van overschrijding van de maximale bezoldiging.
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(na resultaatbestemming)

31-dec-17 31-dec-16

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 113.833 222.388
Totaal vaste activa 113.833 222.388

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 186.329 789.007
Liquide middelen 3.911.970 3.366.774
Totaal vlottende activa 4.098.299 4.155.781

Totaal activa 4.212.132 4.378.169

31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 2.573.098 2.615.000
Bestemmingsfondsen 196.460 90.513
Algemene en overige reserves 115.475 169.788
Totaal eigen vermogen 2.885.033 2.875.301

Voorzieningen 120.545 144.299

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 1.206.554 1.358.569
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.206.554 1.358.569

Totaal passiva 4.212.132 4.378.169
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5.1.8 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

werkelijk begroot werkelijk

2017 2017 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies 7.767.366 7.533.700 8.773.856

Overige bedrijfsopbrengsten 716.240 560.200 645.379

Som der bedrijfsopbrengsten 8.483.606 8.093.900 9.419.235

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 7.054.921 6.939.400 7.778.220

Afschrijvingen opmateriële vaste activa 118.009 139.100 123.841

Overige bedrijfskosten 1.304.627 1.015.400 1.324.234

Som der bedrijfslasten 8.477.557 8.093.900 9.226.295

BEDRIJFSRESULTAAT 6.049 0 192.940

Financiële baten en lasten 3.683 0 13.397

RESULTAAT BOEKJAAR 9.732 0 206.337

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

Toevoeging/(onttrekking):
Innovatie 2.500 -25.000
Reorganisatiekosten -24.402 165.299
Langdurig ziekteverzuim -20.000 11.000
Vitaliteit personeel 0 -114.750
Algemene reserves -54.313 169.788
Productiefonds 105.947 0

9.732 206.337

37



Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

5.1.9 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.9.1 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De waarderingsgrondslagen voor de samengevoegde jaarrekening zijn ook van toepassing op 

de enkelvoudige jaarrekening.
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ACTIVA

19. Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 1.552.640

- cumulatieve afschrijvingen 1.330.252

Boekwaarde per 1 januari 2017 222.388

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 9.454

- afschrijvingen 118.009

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 919.631

  .cumulatieve afschrijvingen 919.631

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                  

  cumulatieve afschrijvingen -                  

  per saldo -                  

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -108.555

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 642.463

- cumulatieve afschrijvingen 528.630

Boekwaarde per 31 december 2017 113.833

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt:

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 113.833 222.388

Totaal materiële vaste activa 113.833 222.388

Toelichting:

20. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

Vorderingen op debiteuren 42.982 59.461

Vooruitbetaalde bedragen 27.206 25.279

Nog te ontvangen bedragen:

Subsidies en overige opbrengsten 17.568 70.459

Vordering subsidies 52.542 0

Vordering terzake pensioenen 11 0

Nog te ontvangen salarissen 389 0

Rekening-courant CvTB 5.898 515.471

Overige nog te ontvangen bedragen 39.733 118.337

Totaal debiteuren en overige vorderingen 186.329 789.007

Toelichting:

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen, 

technische en 

Gehanteerde afschrijvingen: inventaris en automatisering 20% - 33%; inbouwpakketten gelijk aan huurperiode 

7,15%. De investeringen van 2017 hebben betrekking op automatiseringsapparatuur.

Er is geen voorziening getroffen voor de oninbaarheid van bedragen. Deze worden in het betreffende boekjaar 

direct ten laste gebracht van het resultaat
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21. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

Bankrekeningen 3.910.665 3.366.015

Kassen 1.305 759
Totaal liquide middelen 3.911.970 3.366.774

Toelichting:

PASSIVA

22. Eigen Vermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 2.573.098 2.615.000

Bestemmingsfondsen 196.460 90.513

Algemene en overige reserves 115.475 169.788

Totaal groepsvermogen 2.885.033 2.875.301

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

Bestemmingsreserves:

Innovatie 225.000 2.500 0 227.500

Reorganisatiekosten 1.745.000 -24.402 0 1.720.598

Langdurig ziekteverzuim 375.000 -20.000 0 355.000

Vitaliteit personeel 270.000 0 0 270.000

Totaal bestemmingsreserves 2.615.000 -41.902 0 2.573.098

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

Bestemmingsfondsen:

Productiefonds 90.513 105.947 0 196.460
Totaal bestemmingsfondsen 90.513 105.947 0 196.460

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

Algemene reserves 169.788 -54.313 0 115.475

Totaal algemene en overige reserves 169.788 -54.313 0 115.475

In de liquide middelen zijn geen deposito's begrepen. De tegoeden staan ter vrije beschikking van de Stichting

Juvans.
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PASSIVA

Toelichting:

23. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

53.640 0 14.453 39.187 0

Voorziening loopbaanbudget 90.659 78.493 39.554 9.053 120.545

Totaal voorzieningen 144.299 78.493 54.007 48.240 120.545

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 40.182

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 80.363

hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening verlieslatende contracten

Voorziening loonbaanbudget

Vanaf 1 juli 2015 is het loopbaanbudget per medewerker ingevoerd. Het loopbaanbedrag is voor de werknemer. 

Werknemers kunnen het besteden aan individuele inzetbaarheid, conform de afspraken die gemaakt zijn tussen 

werknemer en Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het loopbaanbedrag kan maximaal 36 maanden 

opgebouwd worden. Indien het opgebouwde bedrag van een maand na 36 maanden niet is ingezet, vervalt dit 

opgebouwde bedrag.

Bestemmingsfonds productiefonds

Door transities en ontwikkelingen in het sociaal domein komt het voor, dat vastlegging van dossiers van Juvans 

plaatsvindt in systemen van gemeenten. Het is dan niet mogelijk om volledige verantwoording uit het systeem van 

Juvans te halen. Aangezien afspraken hioeromtrent niet overal uitgekristalliseerd zijn, is dit fonds gericht op 

negatieve gevolgen van deze werkwijze.

Voorziening verlieslatend contract

Deze voorziening betreft de huur van een pand, dat vanaf 1 januari 2015 niet meer wordt gebruikt, maar waarvan 

huurcontract doorloopt tot 1 december 2020. In 2017 is een ontbindingsovereenkomst gesloten met de verhuurder.

Bestemmingsreserve innovatie

De transities en ontwikkelingen in het sociale domein leiden tot veranderende rollen en posities in alle lagen van de 

De transities en ontwikkelingen in het sociale domein leiden tot veranderende rol en positie in alle lagen van de 

organisatie. Wanneer medewerkers onvoldoende veranderkracht hebben en onvoldoende in de ontwikkelingen mee 

kunnen, ontstaan er kosten voor afvloeiing.

Organisaties in het sociaal domein moeten zichzelf transformeren van taakgerichte uitvoeringsorganisaties naar 

marktgerichte organisaties. Deze transformatie vraagt van Juvans innovatiekracht op zowel productinnovatie als op 

procesinnovatie en samenwerkingsverbanden. Innovatie betreffen structurele en ingrijpende veranderingen die veel 

extra tijd en energie vragen. Daarnaast heeft het direct consequenties voor de organisatie-inrichting, (be)sturing en 

ondersteuning bij Juvans als zowel op de betrokken samenwerkingspartners. Daarnaast zal Juvans zich 

(her)oriënteren op het (door)ontwikkelen van de dienstenportfolio m.b.t. een aantal specifieke doelgroepen en 

diensten.

Het doel van deze bestemmingsreserve is om de kosten op te vangen die samenhangen met bezuinigingen van 

gemeenten welke leiden tot afschalen van personeel, huisvesting en systemen. Daarnaast kunnen door nieuwe 

samenwerkingsverbanden dubbellingen in processen en systemen gereduceerd worden.

Deze bestemmingsreserve is gevormd om de structureel hogere kosten van langdurig ziekteverzuim op te vangen.

Bestemmingsreserve reorganisatiekosten

Bestemmingsreserve langdurig ziekteverzuim

Bestemmingsreserve vitaliteit personeel
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PASSIVA

24. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

Schulden aan kredietinstellingen

Crediteuren 78.868 79.919

Belastingen en premies sociale verzekeringen 409.964 547.352

BTW 4.478 2.439

Schulden terzake pensioenen 0 18.084

Nog te betalen salarissen 0 51.144

Vakantiedagen 296.391 243.574

Overige schulden:

Gelden van derden 17.989 18.167

Nog te betalen kosten 387.555 309.233

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vooruitontvangen subsidies 11.309 43.871

vooruitontvangen subsidies SHG 0 6.586

Vooruitontvangen gelden 0 38.200

Totaal overige kortlopende schulden 1.206.554 1.358.569

Toelichting:

In 2016 zijn niet in alle gemeenten de producties conform afspraak behaald. Een mogelijke 

terugbetalingsverplcihting is opgenomen in de post vooruitontvangen subsidies. De vooruitontvangen subsidies in 

2017 betreft het aandeel van een subsidiebedrag dat voor 2018 is bestemd. 
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BATEN

25. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Subsidies gemeente 's-Hertogenbosch 4.068.900 3.924.856

Subsidies gemeente St. Michielsgestel 312.284 364.528

Subsidies gemeente Haaren 204.594 230.183

Subsidies gemeente Schijndel 264.433 264.256

Subsidies gemeente Vught 594.384 524.851

Subsidies gemeente Aalburg 184.516 184.474

Subsidies gemeente Heusden 724.227 723.492

Subsidies gemeente Hilvarenbeek 280.809 242.953

Subsidies gemeente Loon op Zand 358.827 358.796

Subsidies gemeente Oisterwijk 523.129 552.379

Subsidies gemeente Waalwijk 251.263 245.617

Subsidies Steunpunt Huiselijk Geweld 0 1.157.471

Totaal 7.767.366 8.773.856

26. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor 
uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
SMW Scholen 248.985 234.271
Woningindicatie 3.658 5.764
Bedrijfsmaatschappelijk werk 5.005 3.340
Woningbouwver. Brabant Wonen 15.256 16.148
Groepstrainingen 21.294 39.435
Q-support 61.939 93.804
CVtB 230.102 161.995

Overige opbrengsten 130.001 90.622

Totaal 716.240 645.379

43



Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

27. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Lonen en salarissen 5.411.197 5.844.262

Sociale lasten 862.742 915.874
Pensioenpremies 488.508 542.426
Ontvangen ziekengelden e.d. -71.966 -26.728
Andere personeelskosten: 81.202 321.782
Subtotaal 6.771.683 7.597.616
Personeel niet in loondienst 283.238 180.604

Totaal personeelskosten 7.054.921 7.778.220

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Juvans 108,8 118,6

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 108,8 118,6

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

28. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 118.009 123.841
Totaal afschrijvingen 118.009 123.841

29. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Facilitaire kosten 25.974 36.679

Kantoorkosten 385.496 577.010

Cliëntgebonden kosten 8.129 78.877

Algemene kosten 155.322 139.914

Fusiekosten 269.526 0

Onderhoud en energiekosten 2.080 7.850

Huur en leasing 303.646 320.098

Innovatie 154.454 163.806

Totaal overige bedrijfskosten 1.304.627 1.324.234

30. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

Rentebaten 3.683 13.397

Rentelasten 0 0
Totaal financiële baten en lasten 3.683 13.397
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5.1.12 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en

vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2018.

De raad van toezicht van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de

vergadering van 22 mei 2018.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G

J.J.A.S.M. Verhoeven

22 mei 2018

W.G.

J.W.C.J.M. de Kort M.L.A. van Opstal

22 mei 2018 22 mei 2018

W.G. W.G.

H.J.F.L. Meeuwsen E.W.A. Knippers

22 mei 2018 22 mei 2018

W.G.

M.P.H.M. Kobussen 

22 mei 2018
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Juvans Maatschappelijke Werk en Dienstverlening heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de laatste pagina van de

jaarrekening.

Het behaalde resultaat staat ter vrije beschikking van de raad van bestuur in overleg met de raad toezicht.
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5.2.4 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

CENTRUM VOOR TRAJECTBEGELEIDING EN BEMOEIZORG

werkelijk begroting werkelijk

2017 2017 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies 1.436.353 1.417.573 1.303.933

Overige bedrijfsopbrengsten 1.056 0 5.256

Som der bedrijfsopbrengsten 1.437.409 1.417.573 1.309.189

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.323.462 1.315.856 1.125.180

Afschrijvingen op materiële vaste activa 0 0 0

Overige bedrijfskosten 128.834 179.488 112.789

Som der bedrijfslasten 1.452.296 1.495.344 1.237.969

BEDRIJFSRESULTAAT -14.887 -77.771 71.220

Financiële baten en lasten 57 0 2.844

RESULTAAT BOEKJAAR -14.830 -77.771 74.064

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: werkelijk werkelijk

Toevoeging/(onttrekking):

-14.830 74.064

-14.830 74.064

Bestemmingsfonds Centrum voor Trajectbegeleiding en 

Bemoeizorg
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Aan het bestuur en de raad van toezicht van 
Stichting Juvans 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

An independent member of Baker Tilly International 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met  
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. 24425560.  
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 

Baker Tilly Berk N.V. 
Utopialaan 46 / Gebouw C.11 
Postbus 1120 
5200 BD 's-Hertogenbosch 
T: +31 (0)73 613 16 86 
F: +31 (0)73 614 52 90 
E: denbosch@bakertillyberk.nl 
KvK: 24425560 
www.bakertillyberk.nl 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Juvans Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening te 's-Hertogenbosch gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Juvans 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening per 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de samengevoegde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
2. de samengevoegde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017; 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheids-
regels 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. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:  

- het bestuursverslag; 

- de overige gegevens.  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
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 het bestuur afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de vennootschap. 
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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 fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, werkprogramma WNT, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en 

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

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.  

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle 
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 
en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen. 

’s-Hertogenbosch, 22 mei 2018 
Baker Tilly Berk N.V. 

Was getekend, 

drs. M. de Rouw RA 
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