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5.1 JAARREKENING

Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

7
9

1.701.526
547.036
2.248.562

1.504.642
1.421.102
2.925.745

2.248.562

2.925.745

31-dec-17
€

31-dec-16
€

643.166
643.166

720.879
720.879

ACTIVA

Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen

11

514.332

488.598

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

13

1.091.063
1.091.063

1.716.267
1.716.267

2.248.561

2.925.745

Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

8.665.776

9.160.592

8.665.776

9.160.592

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

16

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

266.987

187.249

Overige bedrijfskosten

23

8.476.503

9.030.824

Som der bedrijfslasten

8.743.490

9.218.116

BEDRIJFSRESULTAAT

-77.713

-57.524

0

0

-77.713

-57.524

2017
€

2016
€

-77.713
-77.713

-57.524
-57.524

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- mutaties voorzieningen

2017
€

€

-77.713

11

25.734

-57.524

488.598
25.734

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

7
13

-196.883
-625.204

Ontvangen interest
Betaalde interest

488.598
1.217.465
-694.482

-822.087
-874.067

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
24
24

2016
€

0
0

522.983
954.057
0
0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

0
-874.067

0
954.057

Mutatie geldmiddelen

-874.067

954.057

1.421.102
547.036
-874.066

467.045
1.421.102
954.057

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

9
9
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
De jaarrekening van Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland is opgenomen in een geconsolideerde
jaarrekening van een groep. Het betreft de geconsolideerde jaarrekening van de Zorgkoepel West-Friesland.
De Stichting heeft als doel:
Het faciliteren van diagnostiek in de regio West-Friesland en Wieringermeer.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er
hebben zich gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan.
Ten behoeve van de vergelijking zijn enkele herrubricering gedaan in de vergelijkende cijfers. Deze hebben
verder geen effect op resultaat of vermogen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de
realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de
indirecte en directe realiseerbare waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de stichting.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in
de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en 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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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen, onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde
van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.
In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.

Overschrijding omzetplafond Zorgverzekeraars
De voorziening plafond overschrijding zorgverzekeraars betreft een voorziening voor toekomstige afwijkingen op
gemaakte plafond afspraken met zorgverzekeraars. De voorziening betreft de reële waarde van de in de
toekomst uit te keren bedragen aan zorgverzekeraars. De berekening is gebaseerd op contractuele afspraken
en een analyse op de geregistreerde verrichtingen (gefactureerd en nog te te factureren).

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen.

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

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Vorderingen op debiteuren

689.406

598.137

Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen:
Rekening courant ZWF
Rekening courant KZWF

0
96

15.837
0

Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruit betaald bedrag transito

24

208.114

9.430
996.126

5.924
670.188

4.789
1.654

4.789
1.654

1.701.526

1.504.642

Overige overlopende activa:
A segment Ziekenhuis
Tussenrekening DBC
Vordering terzake van pensioenen
Overige vorderingen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
In 2017 is een bedrag ontvangen van Achmea inzake de afrekening 2013 welke nog niet was opgenomen in de opbrengsten van
2016. Het betreft de onderschrijding op de plafond afspraak en dit bedrag is in 2017 per bank over gemaakt, maar reeds verwerkt
in het resultaat van 2016.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen

547.036

1.421.102

Totaal liquide middelen

547.036

1.421.102

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

643.166
643.166

720.879
720.879

Algemene en overige reserves
Totaal vermogen
Algemene en overige reserves
Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Algemene reserves:
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

778.403
-57.524

-57.524
-20.189

0
0

720.879
-77.713

Totaal algemene en overige reserves

720.879

-77.713

0

643.166

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Het saldo van de Rak is beperkt tot 10% van de gerealiseerde omzet in enig jaar. In 2017 is er een verlies gerealiseerd, welke ten
laste komt van de algemene reserve. Het negatieve resultaat wordt verklaard door onder andere de verwerking van de afrekening
met de specialisten WFG van zowel 2016 als 2017. Daarnaast is er ingehuurd voor ict ondersteuning on verband met het
overbrengen in de nabije toekomst van de HIX applicatie naar de Zorgkoepel.

11. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2017
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-17
€

Overschrijding omzetplafond Zorgverzekeraars

488.598

35.734

10.000

0

514.332

Totaal voorzieningen

488.598

35.734

10.000

0

514.332

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-17
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

0
514.332
0

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening is opgebouwd ten behoeve van de verwachte afrekening Zorgverzekeraars i.v.m. de plafond afspraken in
voorgaande jaren vanaf 2013. De mutatie voor 2017 is verwerkt in het resultaat en verantwoord onder de algemene kosten.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden:
Schulden op groepsmaatschappijen
Rekening courant ZWF
Nog te betalen WFG
Nog te betalen kosten:
Nog te betalen bedragen
Nog te betalen
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-17
€

31-dec-16
€

10.015
1.644

7.524
1.644

7.625
990.780

0
1.694.659

81.000
0

0
12.441

1.091.063

1.716.267

Toelichting:
Nog te betalen kosten betreft de verwachte kosten nog te maken in het kader van de eindafrekening die nog ontvangen moet
worden van de specialisten.
Het WFG heeft een vordering op DCWF van bijna euro 1 miljoen.

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland heeft met ingang van 1 oktober 2011 een raamovereenkomst voor het afnemen
van diagnostisch onderzoek afgesloten met het Westfriesgasthuis te Hoorn. Aan deze raamovereenkomst is onlosmakelijk
verbonden een overeenkomst preferred suppliership, waarbij Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland zich voor
verrichtingen, die specifiek intramurale tweedelijns ziekenhuiszorg betreffen binnen het huidige werkgebied van het
Westfriesgasthuis, in eerste instantie moet wenden tot het Westfriesgasthuis.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Gefactureerde omzet eerstelijnsdiagnostiek kostendeel
Gefactureerde omzet eerstelijnsdiagnostiek honorariumdeel
Mutatie onderhanden projecten eerstelijnsdiagnostiek kostendeel
Mutatie onderhanden projecten eerstelijnsdiagnostiek honorariumdeel
Afrekening 2013, niet voorzien

7.916.641
752.642
-3.506
0
0

7.592.365
1.438.910
-78.965
168
208.114

Totaal

8.665.776

9.160.592

Toelichting:
In de post overschrijding omzetplafond Zorgverzekeraars is de meevaller van de afrekening Achmea 2013 verwerkt. Het betreft een
bedrag van EUR 208.000.
De opbrengsten honorarium zijn lager in 2017 vanwege gewijzigde tariefafspraken met specialisten in 2017. Het kostendeel is
daarentegen hoger. Voor wat betreft het kostendeel, de marge die het diagnostisch centrum betaalt aan het WFG, is ook hoger.

LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Andere personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

668
668
266.319

0
0
187.249

Totaal personeelskosten

266.987

187.249

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Ketenzorg West-Friesland

0

0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

0

0

Toelichting:
De kosten personeel niet in loondienst betreffen de doorbelaste salariskosten vanuit de Zorgkoepel. Er is geen personeel in vast loon
dienst verband.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Advieskosten
Algemene kosten
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
Kosten RVT en Commissies
Telefoonkosten
Verkoopkosten

Patiëntgebonden kosten:
Kosten onderzoekfuncties
Honorarium onderzoeksfuncties
Oninbare vordering
Totaal overige bedrijfskosten

2017
€

2016
€

36.739
49.437
3.110
58.055
23.757
15
1.134

17.909
507.687
4.378
36.159
0
1.117
28.371

7.453.441
851.854

7.046.315
1.363.147

-1.038

25.741

8.476.503

9.030.824

Toelichting:
Het drukwerk derden is gestegen t.o.v. 2016, en de kosten voor etiketten zijn gestegen. Dit maakt dat de totale kantoorkosten hoger
zijn in 2017 t.o.v. 2016.
In de verkoopkosten zijn in 2016 de kosten van representatie geboekt. Dit betroffen facturen van opleidingen van Kaderartsen en
bijdragen (sponsoring). In 2017 zijn deze kosten niet gemaakt.
De advieskosten zijn in 2017 hoger vanwege de inhuur van een tweetal bedrijven die DCWF hebben ondersteund bij het onderzoeken
en in kaart brengen van de processen in relatie tot HIX. Dit i.v.m. het in eigen beheer gaan nemen van het declaratie proces. Dit wordt
nu nog gedaan door het WFG. In de toekomst zal DCWF zelf het declaratieproces gaan beheren.
In de algemene kosten is in 2017 een bedrag opgenomen in verband met de dotatie aan de voorziening overschrijding omzet plafonds
van afgerond 26k. In 2016 stond deze post nog gerubriceerd in de opbrengsten. Om de opbrengsten zuiver weer te kunnen geven, is
deze post onder de kosten verantwoord. De kosten in 2016 bedroegen EUR 488.000. In 2016 is een inhaalslag gemaakt. Hierdoor is
de mutatie in 2017 naar normaal niveau gebracht.
In de algemene kosten zijn verder de kosten verantwoord van verzekeringen (EUR 17.000). Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in 2016.
In 2016 werden deze kosten op een apparte regel zichtbaar gemaakt. In 2017 niet.
De marge regeling met het WFG is aangepast t.o.v. 2016.
In de patient gebonden kosten is ook de voorlopige afrekening met de specialisten 2017 opgenomen. Ook de afrekening 2016 is
verwerkt in de jaarstukken van 2017. Dit houdt concreet in dat DCWF in 2017 hier een stukje dubbele kosten heeft. Dit is ondermeer
voor een groot deel de verklaring van het negatieve resultaat.

25. Bijzondere posten in het resultaat
Geen

26. Wet normering topinkomens (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Ketenzorg
West-Friesland. Het voor Stichting Ketenzorg West-Friesland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 146,000. Dit is het
bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse III, totaalscore [6-15] punten.

Voor de WNT wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening van de Zorgkoepel West Friesland.
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27. Honoraria accountant

2017
€

2016
€

13.899
0
0
0

17.909
0
0
0

13.899

17.909

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:
De accountantskosten worden initieel gedragen door Stichting Zorgkoepel West-Friesland en naar rato doorbelast aan de overige
stichtingen in de groep.

28. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Lid raad van bestuur
S.J. Koomen

5-jul-18

Voorzitter raad van toezicht
P. Rijksen

5-jul-18

Lid raad van toezicht
C.Westra

5-jul-18

Lid raad van toezicht
J. Burger

5-jul-18

Lid raad van toezicht
B. Dijkstra

5-jul-18

Lid raad van toezicht
H. Bouman

5-jul-18
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald dat het resultaat ter vrije beschikking staat van de algemene reserve.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en
vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Zorgkoepel West-Friesland heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de
vergadering van 5 juli 2018.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen

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

Pagina 18

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Pagina 19

