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Stichting Xtra vormt het bestuur van de werkmaatschappijen MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra, Xtraplus, Jongleren, MEE en
XtraWerk. Xtra is tevens de holdingmaatschappij waarin de stafafdelingen die werkzaam zijn ten behoeve van alle
werkmaatschappijen zijn gepositioneerd. De holdingmaatschappij is gevestigd in Den Haag.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door E. Lemstra, Raad van Bestuur. Met ingang van 1 januari 2020 is de
Raad van Bestuur uitgebreid met mevrouw M. van Rheenen. De staf van Xtra is ondersteunend/faciliterend aan de
werkmaatschappijen en is zodanig georganiseerd dat de overheadkosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. De
inzet is dan ook vooral gericht op de ondersteuning van de burgers in ons werkgebied die dit nodig hebben.

Inleiding
In het meerjarenperspectief Xtra 2016-2020 staat de visie Meetellen en Meedoen centraal. Dat geldt niet alleen voor alle
cliënten, bewoners, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en stakeholders, maar uiteraard ook voor onze medewerkers. Dit
doen we tezamen met en vanuit onze werkmaatschappijen dagelijks door onze brede inzet van (school)maatschappelijk
werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, medewerkers van het jeugdinterventieteam (JIT), het
jongereninformatiepunt (JIP) crisis- en interventiemedewerkers, participatieconsulenten, opbouwwerkers,
voorschoolmedewerkers en cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. Al deze medewerkers zijn met
persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale samenleving, waarbij zij uitgaan van de
verantwoordelijkheid die eenieder heeft voor zijn of haar leven.
In 2019 hebben we de toekomstvisie voor de komende 3 jaar van Xtra vastgesteld. In het onderdeel toekomstige
ontwikkelingen zullen wij enkele ontwikkelingen benoemen.
Context
De context waarin Xtra het afgelopen jaar haar werkzaamheden verricht is sterk aan verandering onderhevig. De
bezuinigingen, verdere druk op de inkoopprijzen, de verantwoordingseisen en toenemende concurrentie tezamen met
een sterk veranderend politiek klimaat trekken een zware wissel op de flexibiliteit van onze organisatie en daarmee op
de inzet van onze medewerkers. De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren forse bezuinigingen doorgevoerd tot
4,1 miljoen euro. Daarnaast zien we in het hele werkgebied dat veel gemeenten beperkt of niet jaarlijks indexeren,
waardoor er ook fors bezuinigd moet worden. Dat levert een verschraling op van de dienstverlening voor de meest
kwetsbare mensen in de samenleving. Door tekorten op de WMO en de (jeugd)zorg is er te weinig inzet op preventie,
waardoor de kansenongelijkheid verder toeneemt. Dat geldt niet alleen voor jeugdigen en ouders, maar ook voor
mensen die door hun beperkingen onvoldoende kunnen participeren. En dat terwijl juist extra inzet nodig is, om de zorg
en dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden. In enkele gevallen zien we hoopvolle initiatieven, pilots die tot
een verlaging van de zorgdruk en zorgkosten leiden en tegelijkertijd leiden tot tevredenheid van de klant. Met ons
schoolmaatschappelijk werk in Den Haag en Rijswijk zien we daar mooie voorbeelden van, evenals een pilot in het
stadsdeel Haagse Hout, waar onze gezamenlijke inzet met het JMO-team zijn vruchten begint af te werpen. Minder
indicaties, minder kosten en hoge tevredenheid. Ook de inzet van jeugdwerk loont. Landelijk voeren wij gezamenlijk met
Sociaal Werk Nederland actief campagne voor een vertienvoudiging van de inzet van jeugdwerkers. Kortom, inzet op
preventie en innovatie loont!
Ook de inbestedingen, inkoop en aanbestedingen houden Xtra in de greep. Veel tijd en geld gaat verloren aan het
meedoen aan aanbestedingen terwijl de uitkomst ongewis is en plaatsvindt tegen tarieven waarbij een normale
bedrijfsvoering soms in het geding komt. Tegelijkertijd zien we dat deze onzekerheid voor medewerkers zijn tol eist,
waardoor het ziekteverzuim hoger is dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor inbesteding door gemeenten. Medewerkers
moeten solliciteren op hun baan die ze al jaren met veel passie hebben uitgevoerd. Wij hebben veel respect voor onze
medewerkers die - ondanks deze onzekerheid - zich vol passie blijven inzetten voor de mensen in de gemeenten waar wij
werken en ervoor zorgen dat al deze mensen kunnen meetellen en kunnen meedoen in de complexer wordende
samenleving.
Krantenartikelen
In de afgelopen zomerperiode is Xtra geconfronteerd met krantenartikelen in het AD waarbij anonieme bronnen werden
aangehaald die aangaven dat er (in het verleden) zaken mis waren bij (één van) de welzijnsorganisaties. Uiteraard
hebben wij deze ‘beschuldigingen’ gelijk zeer serieus ter hand genomen en heeft dit ertoe geleid dat Xtra en de
gemeente Den Haag gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar het welzijnswerk binnen Den Haag, uitgevoerd
door NSOB, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Pauline Meurs.
Tegelijkertijd heeft Xtra een forensisch accountant ingeschakeld om de feiten gericht op mogelijk financiële malversaties,
tekortkomingen of bijzondere financiële transacties, zoals die worden benoemd in de krantenartikelen te onderzoeken
en te duiden. De uitkomst van beide onderzoeken wordt medio 2020 verwacht.
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ISO Certificering
Xtra is als gehele organisatie in oktober weer voorgedragen voor een volledige hercertificering op de ISO 9001 2015
norm. Om tot dit besluit te komen, zijn er gesprekken gevoerd met allerlei collega’s uit het DT, het primaire proces, de
ondersteuning, de beleidsstaf en ook met leden van de Raad van Toezicht en de OR.
De auditoren vonden het een waar genoegen om binnen Xtra en al haar werkmaatschappijen rond te lopen. Ze hebben
veel gepassioneerde en enthousiaste collega’s gesproken. “Overal spat het enthousiasme vanaf”. De gesprekken waren
zeer open en medewerkers hebben veel kunnen laten zien van hun werk. Daarnaast hebben ze mooie locaties gezien.
Inhoudelijk gezien zijn ze enthousiast over het methodisch werken wat ze bij de medewerkers hebben gezien. De
verbeterpunten die vorig jaar zijn geconstateerd, zijn door de medewerkers van Xtra grondig opgepakt.

Medezeggenschap Medewerkers
Binnen Xtra tellen alle medewerkers mee en doen alle medewerkers mee, waarbij de medezeggenschap o.a. gezicht
krijgt door één ondernemingsraad van Xtra. Evenals in voorgaande jaren is het overleg buitengewoon constructief. O.a.
de volgende punten zijn in de strategische raad en in de overlegvergaderingen aan de orde geweest: detachering
medewerkers, aanbesteding SMW, arbodienst, ziekteverzuim, aanpassing verzuimprotocol, adviesaanvraag herinrichting
afdelingen facilitaire zaken en communicatie, contextanalyse en speerpunten Xtra, beschrijving rol senior functie,
invoering nieuwe verlofmodule, preventiemedewerker, agressieprotocol, onderzoek naar cao-harmonisatie binnen Xtra
en benoeming 2e lid Raad van Bestuur. Door natuurlijk verloop en vertrek van medewerkers is de OR genoodzaakt medio
2020 nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Wij betreuren deze ontwikkelingen maar hebben er het volste vertrouwen in
dat nieuwe medewerkers de medezeggenschap verder gaan oppakken en doorontwikkelen.

Participatieraad
De Participatieraad Xtra is voortgekomen uit de Cliëntenraad van MEE ZHN en is omgevormd tot Participatieraad. Bij de
inrichting van de participatieraad is het uitgangspunt meetellen en meedoen van alle cliënten van Xtra. Dit wil zeggen dat
de medezeggenschap is gebaseerd op inbreng van de cliënten van Xtra. Jaarlijks komt de Participatieraad en de Raad van
Bestuur 5 tot 6x bijeen. De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Vrijwilligers
In 2019 hebben 3.873 vrijwilligers van Xtra, waaronder 1.655 buurtvrijwilligers van de burenhulpcentrale hun bijdrage
geleverd aan de dienstverlening van onze organisatie. Samen met onze professionals vormen zij het hart van onze
organisatie en zorgen zij ervoor dat bewoners zich gesteund voelen in hun dagelijks leven. Of het nu gaat om
huisbezoeken bij ouderen, de inzet in de buurtpreventieteams, de activiteiten voor mensen met een beperking,
ondersteuning van mantelzorgers, het tegengaan van eenzaamheid, de inzet op preventie van diabetes of het
ondersteunen en organiseren van activiteiten voor kinderen en jeugdigen. Allemaal voorbeelden van onbetaalbare inzet
van vrijwilligers. De vrijwilligersraden van welzijn hebben de enquêtes uitgezet voor het Keurmerk Goed Geregeld. De
vrijwilligers worden bevraagd op diverse onderdelen van het vrijwilligersbeleid. Dit ter voorbereiding op de aanvraag van
het keurmerk Goed Geregeld. Er zijn inmiddels zes vrijwilligersraden actief bij welzijn en VTV voor mensen met een
beperking.

Personele mutaties
Bij Xtra geconsolideerd werken op 31 december 2019 1.364 medewerkers, in 2018 waren dit er 1.436. Bij Xtra
enkelvoudig werken op 31 december 2019 100 medewerkers, in 2018 waren dit er 101.

Financiën
Intern hanteert Xtra als norm een continuïteit op lange termijn van 15%. Deze norm is afgeleid van het normenkader van
de gemeente Den Haag. Voor de continuïteit op lange termijn wordt veelal de norm van 20% à 25% aangehouden.
Geconcludeerd kan worden dat de solvabiliteit van Xtra - uitgedrukt in de batenratio - negatief afwijkt ten opzichte van
externe solvabiliteitseisen.
Xtra enkelvoudig heeft in 2019 een negatief resultaat behaald van € 180.660Dit resultaat is ten laste gebracht aan de
algemene reserve van de stichting. De werkmaatschappijen dragen bij aan de holding door een vooraf vastgesteld
percentage naar rato van de omzet.
De financiële ratio’s zijn op 31 december 2019:
- Current ratio: 0,89 (2018: 1,03)
- Solvabiliteit: 0,28 (2018: 0,24)
- Continuïteit op lange termijn: 4,5% (2018: 5,9%)
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Xtra geconsolideerd heeft in 2019 een negatief resultaat gehaald van € 875.731. Van dit resultaat is € 244.926 ten laste
gebracht van de bestemmingsreserve innovatie, € 726.455 is ten laste gebracht aan de algemene reserve van de
stichtingen en € 95.650 is ten gunste gebracht aan de bestemmingsreserve aanbesteding Schoolmaatschappelijk Werk.
De financiële ratio’s zijn op 31 december 2019.
Current ratio: 1,78 (2018: 1,81)
Solvabiliteit: 0,73 (2018: 0,72)
Continuïteit op lange termijn: 13,8% (2018: 14,9%)
De current ratio betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de
werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn.
De solvabiliteit betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient indicatief
0,40 te belopen.
De continuïteit op lange termijn betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus
gedurende het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te tonen.
Xtra hanteert binnen alle werkmaatschappijen een risicomijdend beleggingsbeleid. Er wordt, conform de
subsidievoorschriften die zijn opgelegd aan de werkmaatschappijen, niet belegd in financiële instrumenten met enig
beleggingsrisico, maar uitsluitend in liquiditeiten (spaarrekeningen deposito’s) waarop renteopbrengsten zijn
gegenereerd. Het vrij besteedbaar vermogen moet volgens richtlijnen van de gemeente Den Haag minimaal 15%
bedragen van de totale lasten. Het eigen vermogen dient om mogelijk toekomstige nadelige situaties op te vangen.

Toekomstige ontwikkelingen en risico’s en onzekerheden
Zoals boven aangegeven hebben de bezuinigingen van het afgelopen jaar risico’s en onzekerheden met zich
meegebracht en gevolgen gehad voor de dienstverlening aan de meest kwetsbare mensen in ons werkgebied. Door
verminderde inkomsten hebben goede professionals onze organisatie noodgedwongen verlaten, waardoor wij niet alle
dienstverlening voor deze doelgroepen meer kunnen aanbieden. Vooral voor deze meest kwetsbare groep is er een risico
op uitval en het niet meer of onvoldoende mee kunnen doen in onze maatschappij. Wij zijn dagelijks in gesprek met onze
belangrijkste partners en opdrachtgevers om te bespreken hoe wij dit risico zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ook de
inbestedingen en aanbestedingen baren ons zorgen, door de druk op tarieven kan niet meer de juiste ondersteuning
worden geboden, neemt de werkdruk toe en heeft de onzekere werksituatie weerslag op de medewerkers, hetgeen zich
mede laat vertalen in een oplopend ziekteverzuim.
Tegelijkertijd zien we ook positieve ontwikkelingen. Het nieuwe coalitieakkoord in Den Haag biedt enige ruimte voor de
meest kwetsbare mensen in de samenleving. Wij hopen met de wethouder en ambtenaren een bijdrage te kunnen
leveren aan de invulling van deze extra ruimte om voor voor een deel van de inwoners van Den Haag ons motto
meetellen en meedoen te kunnen waarmaken. Onverminderd blijft onze inzet gericht op het terugdringen van de
maatwerkvoorzieningen, die momenteel een onevenredige belasting leggen op de gemeentelijke budgetten en de
problemen vooral op te lossen door inschakeling van medewerkers en vrijwilligers die zich samen met de bewoners uit
de wijk met succes inzetten voor de mensen in de stad die onze hulp nodig hebben. In een tijdperk van eenzaamheid,
dreigende segregatie (polarisatie en radicalisering) en afnemende contacten in de buurten, is de inzet van onze
dienstverlening van essentieel belang. Wij zijn de verbindende schakel en bieden de ondersteunende rol tussen de
bewoners en de voorliggende voorzieningen op wijk, stadsdeel en stedelijk niveau. Dat geldt in Den Haag, maar zeker
ook in de andere gemeenten binnen ons werkgebied. Samen met collega-organisaties vormen wij allianties die erop
gericht zijn om de dienstverlening te optimaliseren. Samen kom je verder. Dat geldt niet alleen voor bewoners, maar ook
voor organisaties en opdrachtgevers die de handen in één slaan.
In 2019 is de nieuwe strategische koers vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht
van Xtra. Grondslag voor deze nieuwe koers vormt een uitgebreide contextanalyse, waarin alle relevante externe en
interne ontwikkelingen worden meegenomen. Een ander politiek klimaat, bezuinigingen, inkoop en aanbestedingen, de
wens tot vernieuwing, nieuwe samenwerkingsverbanden, maar ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben
gevolgen voor de inrichting en accentverlegging van de interne organisatie. Op grond daarvan is besloten de Raad van
Bestuur uit te breiden en is met ingang van 1 januari 2020 mevrouw M. van Rheenen benoemd als lid van de Raad van
Bestuur. Mevrouw van Rheenen was voorheen werkzaam als directeur van één van de werkmaatschappijen van Xtra,
MEEZHN. Hiermee is de Raad van Bestuur van Xtra weer op sterkte.
Ook is besloten om afscheid te nemen van de (functie van) businesscontroller en een (nieuwe) directeur bedrijfsvoering
aan te stellen.
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Verder zijn we voornemens om met name in het Haagse een ander besturingsmodel voor het wijkgerichte welzijnswerk
te gaan ontwikkelen, waarbij we nog meer accent willen gaan leggen op een buurt en wijkgerichte aanpak van onze
gebiedsgerichte dienstverlening. Dat willen we doen, uiteraard in overleg met en na akkoord van de gemeente, door te
starten met 1 of 2 pilots in stadsdelen. Het nog meer betrekken van onze stakeholders bij de wijkanalyse, inzet van
dienstverlening en de dagelijkse sturing staat daarbij voorop. Indien de pilot slaagt kan deze werkwijze doorgezet
worden naar andere stadsdelen in Den Haag. De pilot is gericht op een wijkgerichte en kleinschalige inzet, waarbij directe
betrokkenheid van stakeholders, wijkbewoners/-vertegenwoordigers en opdrachtgever in de aansturing en
verantwoording meer geborgd gaat worden.
Daarnaast willen we toe gaan werken naar een eenduidige sturing en financiering van onze stedelijke dienstverlening,
die zich met name manifesteert in onze servicepunten XL. Dat kan ook gevolgen hebben voor de inrichting en sturing
binnen de organisatie. Dit sluit ook aan bij de gemeentelijke ontwikkelingen, waarin een sterkere scheiding wordt
aangebracht tussen het gebiedsgerichte welzijnswerk en de stedelijke WMO gerichte dienstverlening. Inhoudelijk zullen
we juist inzetten op nog meer verbinding tussen het stedelijke- en gebiedsgebonden welzijnswerk, omdat juist daarin de
mogelijkheden zitten om de druk op de WMO, jeugdzorg en maatwerkvoorzieningen af te laten nemen. Meer inzet op
koppeling met informele zorg, collectieve vormen van dienstverlening, inzet van bewoners en ervaringsdeskundigen, en
digitalisering kunnen helpen.
Verder zullen we onze merkenstrategie verder gaan (door) ontwikkelen. Herkenbare merken voor klanten, bewoners,
stakeholders en onze opdrachtgevers, die onderscheidend zijn in dienstverlening. Het kan daarbij o.a. gaan om specifieke
dienstverlening aan jeugdigen of ouderen, maar ook kunnen merken zich richten op specifieke wijken, stadsdelen of
steden waar we onze dienstverlening gericht en gebundeld willen aanbieden.

Coronavirus
Zowel bij aanbieders van zorg- en hulpverlening als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze
Coronacrisis om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. Het Rijk doet in afstemming met de VNG een zeer
dringend beroep op gemeenten doet om financiële zekerheid en ruimte te bieden aan de aanbieders van zorg- en welzijn
om van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 de aanbieders door te betalen. Juist om in deze fase van de crisis
continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het
meest nodig zijn. Ook blijft er zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg en maatschappelijke
ondersteuning.
Ook Xtra en haar werkmaatschappijen hebben in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het
coronavirus.
Tevens houden wij bij wat voor extra kosten wij maken zoals in de digitalisering. Waar nodig dienen wij deze in bij
gemeenten of fondsen.
De medewerkers van Xtra en haar werkmaatschappijen zetten zich ook nu elke dag met hart en ziel in voor de inwoners
van deze stad. Dit doen ze tijdens deze crisis echter op een andere manier dan onder normale omstandigheden. Zo
wordt zoveel mogelijk telefonisch en digitaal gewerkt. Tegelijkertijd worden er heel veel nieuwe activiteiten ontplooid
om de meest kwetsbare inwoners te helpen, digitaal, telefonische hulplijn en met voedselpakketten.
Tegelijkertijd zien we ook dat gemeenten aanbestedingen vooruit schuiven of on hold zetten waardoor het komende jaar
en de eerste helft van 2021 de dienstverlening van MEE gegarandeerd is.
Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid en het on hold zetten van
aanbestedingsprocedures verwacht Xtra dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op
peil te houden. Daarnaast verwachten wij dat extra kosten voor de aanvullende dienstverlening in belangrijke mate zal
worden gecompenseerd.
Vooralsnog is op de algemene faciliteiten, zoals o.a. de NOW regeling, vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de
verwachting is ook dat dit niet nodig zal zijn.
Het vorenstaande is gebaseerd zijn op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker
en grotendeels afhankelijk van voor Xtra niet beïnvloedbare factoren.
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Ten slotte
Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen gerealiseerd worden door de passie en de flexibele inzet van onze
welzijnsprofessionals en onze medewerkers van de ondersteunende diensten, werkzaam binnen Xtra.
Deze jaarrekening is vastgesteld op 15 april 2020 te Den Haag.
Raad van Bestuur
de heer drs E. Lemstra, voorzitter
mevrouw M. van Rheenen, lid.
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RAADSVERKLARING STICHTING XTRA

Den Haag, 22 april 2020

Betreft: jaarrekening 2019
De Raad van Toezicht Xtra is in 2019 8x bijeengekomen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is hij in 2019
2x met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de Raad 3 werkbezoeken binnen de
werkmaatschappijen van Xtra gebracht.
De belangrijkste thema’s voor de Raad van Toezicht in 2019 waren:
 de financiële kwartaal- en ziekteverzuimrapportages;
 bespreken van de voortgang van de organisatie door middel van de bestuursverslagen, waarin de dagelijkse
stand van zaken en lopende ontwikkelingen worden besproken
 gevolgen van marktwerking en aanbestedingen;
 gevolgen van het coalitieakkoorden;
 terugkoppeling van de werkzaamheden van de remuneratiecommissie;
 gevolgen van de krantenartikelen en het onderzoek naar de feiten
 mogelijke personeelstekorten door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en druk op de salarissen
 goedkeuren van de jaarrekening;
 goedkeuren van de begroting;
Tevens zijn eind 2019 2 leden van de Raad van Toezicht conform het schema aan- en aftreden afgetreden, waar onder de
voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Remuneratiecommissie. Een nieuw lid wordt geworven,
waardoor de Raad van Toezicht het gewenste aantal van 7 leden heeft.
De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft de
Governance Code vastgesteld d.d. 19 april 2017. In het bestuursmodel bestaat een duidelijke scheiding tussen de
functies besturen en toezicht houden. Dit is geregeld in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad
van Bestuur en Governance Code.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van artikel 7 van de Governance code, vastgesteld d.d. 19
april 2017. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan vijf commissariaten/Raad van Toezicht
lidmaatschappen.
Conform artikel 5 van deze Governance Code evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets leden Raad van toezicht, die is
vastgesteld d.d. 25 februari 2017. De profielschets bevat algemene eisen die gelden voor alle leden, specifieke kennis- en
ervaringsgebieden voor individuele leden en bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent een
diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd.
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:
de heer drs C.H Schaapman, voorzitter Raad van Toezicht
mevrouw drs H.J. van den Berk, voorzitter financiële commissie
mevrouw J.E. Bink, op voordracht van de vrijwilligersraad, lid financiële commissie en remuneratiecommissie
mevrouw mr V.K.S. Budhu Lall, voorzitter remuneratiecommissie
de heer drs M.J.W. Esser
mevrouw drs M.M.A. Willems, lid financiële commissie
vacature op voordracht van de Ondernemingsraad, lid remuneratiecommissie

-9-
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 NA RESULTAATBESTEMMING
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren
Subsidies
Belastingen en premies
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Liquide middelen

PASSIVA

Ref

1
2
2.1
2.2
2.4
2.5

3

Ref

31 december 2019
€

31 december 2018
€

7.177.760

7.444.879

3.668.810
3.068.774
117.002
1.352.174
8.206.760

2.834.464
2.847.451
119.105
570.500
6.371.520

14.028.035
14.028.035

18.548.098
18.548.098

29.412.555

32.364.496

31 december 2019
€

31 december 2018
€

Eigen vermogen

4

12.674.660

13.550.392

Voorzieningen

5

3.948.727

4.733.661

Langlopende schulden

6

265.000

295.000

30.000
1.738.284
1.959.148
3.655.881
5.140.855
12.524.168

30.000
1.556.302
1.886.860
3.633.480
6.678.803
13.785.443

29.412.555

32.364.496

9.710.627

11.134.174

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichting
Subsidieverplichtingen
Crediteuren
Belastingen en premies
Overlopende passiva en overige schulden

Werkkapitaal

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
BATEN

Ref

Subsidies
Welzijnssubsidie dienst OCW Den Haag
Welzijnssubsidie gemeente Zoetermeer
Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer
Overige subsidies

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Overige baten
Buffet opbrengsten
Inkomsten activiteiten
Overige inkomsten

9
9.1
9.2
9.3

Financiele baten
Interest baten

10

Totale baten

LASTEN

Personeel
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten
Afschrijvingen
Interest lasten
Totale lasten

RESULTAAT
Resultaatbestemming
Dotatie aan de algemene reserve
Dotatie bestemmingsreserve SMW
Ontrekking aan de bestemmingsreserve innovatie

Ref

11
12
13
14
15
16

2019
€

Begroting
€

2018
€

30.842.575
536.500
16.326.891
21.806.027
69.511.993

28.144.977
536.731
16.777.422
23.496.591
68.955.721

31.132.748
589.972
16.920.385
23.020.577
71.663.682

277.664
16.245.340
1.297.397
17.820.401

484.860
16.151.755
1.123.159
17.759.774

237.577
17.327.168
1.126.804
18.691.549

1.972
1.972

-

3.050
3.050

87.334.366

86.715.495

90.358.281

2019
€

68.713.905
8.853.763
4.376.491
4.927.594
1.330.772
7.572
88.210.097

Begroting
€

68.188.315
8.717.278
3.865.022
4.969.181
1.311.612
8.602
87.060.010

2018
€

70.593.306
8.723.233
5.114.787
5.186.214
1.446.415
8.302
91.072.259

875.731-

344.515-

713.977-

726.45595.650
244.926875.731-

344.515344.515-

384.473329.505713.977-
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Ref

2019
€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie langlopende schuld naar materiële vaste activa
Mutatie langlopende schulden
Directe vermogensmutatie
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Interest baten
Interest lasten

870.130-

708.725-

1
1
6

1.348.857
22.885-

1.591.485
23.989-

5

784.934-

483.590-

2
7

1.835.2411.261.276-

1.385.23287.519-

10
17

3.425.6101.972
7.573-

1.097.5703.050
8.302-

3.431.211-

1.102.822-

1.068.6259.773

1.615.256448.669

1.058.852-

1.166.587-

4.490.063-

2.269.409-

30.000-

30.000-

4.520.063-

2.299.409-

18.548.098
4.520.06314.028.035

20.847.507
2.299.40918.548.098

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investerings activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

1
1

Kasstroom uit investerings activiteiten

Kasstroom uit financierings activiteiten
Aflossing langlopende schulden

6

Mutatie geldmiddelen
Verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

3
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GECONSOLIDEERDE TOELICHTING ALGEMEEN
Gegevens Stichting
Stichting Xtra (KvK nummer 542 20 955) is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.
Groepsverhouding
Holdingmaatschappij Xtra heeft zeggenschap over de 100% dochters Stichting MOOI, Stichting Zebra, Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting
Xtraplus. Per 1 januari 2016 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE), VTV en +Support. MEE, VTV
en +Support zijn vanaf deze datum een werkmaatschappij geworden van Xtra en maken per deze datum ook deel uit van de fiscale
eenheid voor de omzetbelasting. Per 1 januari 2016 heeft holdingmaatschappij 100% zeggenschap over deze stichtingen. In 2017 zijn de
werkmaatschappijen XtraWerk en JongLeren opgericht en ook over deze Stichtingen heeft Holdingmaatschappij 100% zeggenschap. Per 1
januari 2019 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen MEE en VTV.

De doelstelling van de in de consolidatie opgenomen stichtingen is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving
door middel van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke
ondersteuning in de daarvoor in aanmerking komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de
regio Haaglanden en omstreken.
De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van welzijnswerk, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening in de
breedste zin van het woord.
Consolidatiegrondslag
De consolidatie heeft plaatsgevonden via de integrale methode. De financiële gegevens van de holdingstichting Xtra en de
plus

werkmaatschappijen, de stichtingen MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra, MEE, JongLeren, Xtra en XtraWerk zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
De in de consolidatie begrepen stichtingen zijn (allen voor 100%):
- Stichting MOOI, Den Haag
- Stichting VÓÓR Welzijn, Den Haag
- Stichting Zebra, Den Haag
- Stichting MEE Zuid Holland Noord, Den Haag
- Stichting XtraWerk, Den Haag
- Stichting Xtraplus, Den Haag
- Stichting JongLeren, Den Haag
Het bestuur van al deze stichtingen wordt gevormd door Xtra. De bestuurder bij Xtra was in 2019 de heer E. Lemstra. Per 1 januari 2020 is
mevrouw M. van Rheenen toegetreden als lid van de Raad van Bestuur.
Continuiteit
De werkmaatschappijen van Xtra maken jaarlijks (subsidie)afspraken met hun opdrachtgevers voornamelijk gemeenten, over de inzet
voor het komend jaar. De kwalitatieve inzet wordt zonder uitzondering gewaardeerd door de opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn
toenemend kritisch op de prijs die we in rekening brengen. Dit gegeven alsook onze eigen motivatie om zorgvuldig met
gemeenschapsgelden om te gaan betekent dat we de afgelopen jaren de overhead hebben gereduceerd en dat ook dit jaar een verdere
reductie op de rol staat. We kunnen dit doen door tegelijkertijd de uitvoerende teams meer zelf organiserend te laten zijn. Investeren
doen we vooral in de ontwikkeling van nieuwe inventieve dienstverlening en in de kwaliteit van medewerkers zowel vakinhoudelijk als in
de ontwikkeling van de zelforganiserende teams. Hieraan geven we prioriteit in opleidingsprogramma’s, intervisie e.d.. De reguliere
subsidies evenals de belangrijkste projectsubsidies voor het jaar 2020 zijn ontvangen. Op basis hiervan en de gezonde financiële- en
liquide positie is de jaarrekening 2019 opgesteld op het going concern principe.

Stelselwijzigingen
Er hebben dit jaar geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.
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GECONSOLIDEERDE TOELICHTING ALGEMEEN
Schattingswijzigingen
Er hebben dit jaar geen schattingswijzigingen plaatsgevonden.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt:
• alle rechtspersonen waarover de Stichting overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan
uitoefenen;
• alle rechtspersonen die overwegende zeggenschap in de Stichting kunnen uitoefenen;
• alle statutaire bestuursleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting of de moedermaatschappij van de
Stichting en hun nauwe verwanten.
In het geval van Stichting Xtra en haar werkmaatschappijen betreft het Stichting Wijkbus, Stichting Brede Buurtschool en Stichting
vrienden van Xtra. De transacties tussen deze Stichtingen en de Stichting Xtra en haar werkmaatschappijen zijn zeer gering van omvang
en zijn onder normale marktvoorwaarden aangegaan.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen.
Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in
materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2019 geldmiddelen zijn opgeofferd.
Operational Lease
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van
het contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Presentatie van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de
bepalingen, zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 21juli 2015 met kenmerk BSD/2015.380 en de brief van de
Gemeente Den Haag d.d. 7 december 2017 met kenmerk BSD/2017.819. Voor zover van toepassing hebben wij bij het opstellen van de
jaarrekening rekening gehouden met de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 (ASV-2016).

Grondslagen van Waardering
Algemeen
Activa en passiva van stichtingen Xtra, MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra, MEE Zuid Holland Noord, JongLeren, Xtra
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij in de hiernavolgende toelichting anders is vermeld.

plus

en XtraWerk worden

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn
op de verwachte gebruiksduur.
De afschrijvingen vind als volgt plaats:
Pand : 0 - 5 % per jaar van de aanschafwaarde
Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaarde
Verbouwing : 3,33 % per jaar van de aanschafwaarde voor eigen pand
Installaties : 10 % per jaar van de aanschafwaarde
Vervoermiddelen : 20 % per jaar van de aanschafwaarde
Inventaris : 20 % per jaar van de aanschafwaarde
Mobiele telefonie : 50 % per jaar van de aanschafwaarde
Automatisering : 20 - 25 % per jaar van de aanschafwaarde
Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.
De grondslagen betreffen alle categorieën van de materiele vaste activa.
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GECONSOLIDEERDE TOELICHTING ALGEMEEN
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.
De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.
Liquide Middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden
bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Bestemmingsreserve Innovatie
De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen
om zo in de toekomst daadkrachtig te blijven.

Voorziening algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

Voorziening groot onderhoud
Eind 2018 is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten van toekomstig onderhoud tot en
met 2028. Het eindsaldo van de voorziening groot onderhoud per 31 december 2018 wordt gebruikt als basis voor de nieuw bepaalde
voorziening. Hierop is de jaarlijkse dotatie aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.
Voorziening achterstallig onderhoud
De voorziening betreft de kosten voor achterstallig onderhoud van een pand. De voorziening is gevormd op basis van inschattingen van
de te maken kosten om het pand weer up to date te krijgen. De onttrekking gaat plaatsvinden op basis van de werkelijke uitgaven. De
voorziening achterstallig onderhoud in in 2019 volledig ingezet.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan de
verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De voorziening langdurig zieken heeft een looptijd van
maximaal 2 jaar.
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GECONSOLIDEERDE TOELICHTING ALGEMEEN
Voorziening reorganisatie
De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie, gebaseerd op het
reorganisatieplan en de uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien.
Daarnaast is er een voorziening gevormd voor de verwachte kosten inzake WGA-uitkeringen voor medewerkers die niet zijn
meeverzekerd in de WGA eigenrisico-verzekering. Deze voorziening heeft voornamelijk een looptijd van korter dan 1 jaar.
Voorziening gratificaties
De gratificatie voorziening heeft betrekking op de cao-verplichting in de CAO jeugdzorg voor jubileumgratificaties bij een 12,5, 25, 40 of
50 jarig dienstverband. De voorziening is bepaald op basis van in de toekomst te verwachten kosten. De looptijd van deze voorziening is
langer dan 5 jaar.
Pensioenen
De stichtingen hebben 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 de stichtingen. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel,
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De stichtingen betalen hiervoor premies waarvan de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor
zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat. Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in maart 2019
een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo
2027.
Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de
dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de
pensioenen te verhogen (indexeren).
het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan.
Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130%
kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet
tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).
PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. De stichtingen hebben geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. De stichtingen hebben daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder
dan één jaar.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of
diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van
baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als
subsidieverplichtingen.
Financiële baten
De financiële baten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten. Rentebaten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. De stichtingen hebben alle pensioenregelingen verwerkt volgens
de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
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Projecten
Bij projecten wordt de opbrengst genomen voorzover subsidiabele kosten zijn gemaakt tot maximaal het beschikbare bedrag.
Projectmiddelen, die nog uitstaan omdat terzake nog niet volledig subsidiabele kosten zijn gemaakt, worden voor het
desbetreffende deel verantwoord onder de kortlopende schulden.
De subsidies hebben een incidenteel karakter en moeten jaarlijks worden aangevraagd. De subsidies lopen van 1 januari tot en met 31
december van het kalanderjaar. Wanneer de subsidie niet volledig is besteed in het kalanderjaar kan er in overleg worden getreden met
het fonds of de gemeente om het restant van de subsidie in het komende jaar in te zetten.
Vanuit de gemeenten worden drie soorten van subsidies verstrekt, te weten: budget-, exploitatie- en waarderingssubsidies. Een
budgetsubsidie is een subsidie voor activiteiten waarbij de instelling, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de ASV vrij is in
de wijze waarop de subsidie wordt aangewend. Een exploitatiesubsidie is een subsidie in het exploitatietekort op een activiteit en een
waarderingssubsidie is een bijdrage in de kosten van een activiteit, ongeacht de feitelijke kosten daarvan. De verschillende
subsidievormen staan apart toegelicht in de specificatie van de projecten. Subsidies van fondsen zijn exploitatiesubsidies. De afrekening
van de projecten vinden voor het overgrote deel plaats via deze jaarrekeningen. Incidenteel wordt een subsidie reeds eerder vastgesteld
door middel van een separate afrekening. Deze projecten zijn wel opgenomen in deze jaarrekening.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Valutarisico
De stichtingen zijn alleen maar werkzaam in Nederland en loopt derhalve geen valutarisico.
Prijsrisico
De stichtingen lopen geen risico’s ten aanzien van de waardering van vlottende activa.
Rente en kasstroomrisico
De stichtingen lopen geen rente- en kasstroomrisico. Er zijn geen rentedragende vorderingen of schulden. Alle liquide middelen staan op
bankrekeningen met een variabele rente. Een gedeelte van de banktegoeden zijn opeisbaar na 30 dagen.
Kredietrisico
De subsidies van de gemeenten worden verstrekt op basis van voorfinanciering waardoor het kredietrisico van de organisatie beperkt is.
De liquide middelen staan uit bij Nederlandse structuur banken.
Liquiditeitsrisico
Vanwege de voorfinanciering door de gemeenten is het liquiditeitsrisico beperkt.
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Verbouwingen

Inventaris

Automatisering

Installaties

Mobiele telefonie

Gebouwen

VASTE ACTIVA

Totaal

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

€

€

€

€

€

€

€

1. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde begin boekjaar
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde begin boekjaar

Mutaties in boekjaar
Correctie aanschafwaarde langlopende schuld
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Correctie BB
Afschrijvingen lopend boekjaar

Aanschafwaarde ultimo boekjaar

12.920.844
5.475.965
7.444.879

22.885
1.068.625
423.889
414.116
4.974
1.343.884
267.121-

5.376.793
1.578.210
3.798.583

2.534.788
1.414.257
1.120.531

22.885
435.648
9.696
9.696
487.784
29.251-

341.577
78.534
72.356
4.201
415.454
84.256-

1.553.702
1.089.714
463.988

144.635
229.239
84.604-

1.387.281
621.323
765.958

83.151
335.659
332.064
773
105.985
27.202-

180.926
125.717
55.209

63.614
55.951
7.663

1.887.357
646.744
1.240.613

49.471
49.471-

13.588.467

5.825.630

2.797.831

1.698.337

1.134.773

244.540

1.887.357

Cumulatieve afschrijvingen

6.410.709

2.056.299

1.761.556

1.318.953

396.017

181.668

696.215

Boekwaarde ultimo boekjaar

7.177.760

3.769.331

1.036.275

379.384

738.756

62.872

1.191.142

De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. De groep heeft alleen het economisch eigendom.
Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA

31 december 2019
€

31 december 2018
€

2. Vlottende activa
2.1 Debiteuren
Debiteuren
Voorziening Dubieuze debiteuren

3.681.513
12.7033.668.810

2.845.403
10.9392.834.464

3.068.774
3.068.774

2.847.451
2.847.451

2.830.918
237.856
3.068.774

1.978.278
819.333
2.797.611

-

49.840
49.840

15.641
101.361
117.002

7.558
111.547
119.105

6.500
703.732
1.012
122.561
42.891
468.161
7.317
1.352.174

2.945
275.820
1.012
46.851
23.266
204.606
15.999
570.500

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.
2.2 Subsidies
Subsidies

Specificatie subsidies Den Haag
Projectsubsidies
Aanvullende projecten Fondsen / Stichtingen / Overig
Specificatie subsidies overige gemeenten
Projectsubsidies

2.4 Belastingen en premies
Pensioenpremies
Te ontvangen loonkostenvoordeel

2.5 Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen doorbelaste activiteiten
Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa
Te vorderen rente
Overige vorderingen
Voorschotten/waarborgsommen
Vorderingen op UWV
Vorderingen op personeel
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
Specificatie vooruitbetaalde kosten / overlopende activa
Deskundigheidbevordering
Nog te ontvangen
Overige vooruitbetaalde kosten

Specificatie overige vorderingen
Waarborgsommen
Nog te ontvangen projecten
Overige vorderingen

Specificatie vorderingen op personeel
Voorschotten personeel

3. Liquide middelen
Kasgelden
Kruisposten
ING / CB bank
ABN Amro
Rabobank
R.C. Simpled Card

31 december 2019
€

31 december 2018
€

343.136
543.278
886.414

1.144
20.931
253.744
275.819

26.874
31.220
64.467
122.561

27.332
19.519
46.851

7.317
7.317

16.002
16.002

33.753
334
1.640.927
6.430.855
5.670.771
251.395
14.028.035

50.712
54.257
3.495.631
8.478.015
6.447.991
21.492
18.548.098

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep. De afgegeven bankgaranties staan vermeld onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
4. Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve Innovatie
Bestemmingsreserve aanbesteding Schoolmaatschappelijk Werk
Bestemmingsreserve overig
Bestemmingsreserve niet verzekerde loonkosten bij ziekte
Stand ultimo boekjaar

31 december 2019
€

31 december 2018
€

11.267.001
847.655
95.650
9.051
455.303
12.674.660

12.052.974
506.497
526.567
9.051
455.303
13.550.392

12.052.974
126.014506.497
528.569
1.695.02511.267.001

12.536.113
98.666349.245
733.71812.052.974

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Onttrekking naar bestemmingsreserve Innovatie
Toevoeging van bestemmingsreserve huisvesting
Toevoeging
Onttrekkingen
Stand per 31 december
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2019 en resultaat over 2019

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
XTRA
MOOI
VOOR
ZEBRA
XTRAPLUS
MEE
JongLeren
Xtra Werk
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

Eigen
Vermogen

Resultaat

449.827
2.648.178
3.176.682
1.442.110
1.055.787
910.189
2.991.887
12.674.660

-180.660
-189.920
-349.581
-227.884
-159.730
-296.526
528.569
-875.731

506.497
506.497-

506.497
506.497

526.567
659.525
338.437847.655

757.406
98.666
329.505526.567

Bestemmingsreserve Huisvesting
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking naar algemene reserve
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Innovatie
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo in de toekomst
daadkrachtig te blijven.
Bestemmingsreserve aanbesteding Schoolmaatschappelijk Werk
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

95.650
95.650

-

9.051
9.051

9.051
9.051

455.303
455.303

455.303
455.303

Bestemmingsreserve overig
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve niet verzekerde loonkosten bij ziekte
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

- 22 -

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA

5. Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening langdurig zieken
Voorziening reorganisatie/uitstroom
Voorziening achterstallig onderhoud
Voorziening gratificaties
Voorziening PBL
Voorziening Inventaris

31 december 2019
€

31 december 2018
€

582.294
1.649.497
683.965
168.991
863.980
3.948.727

1.341.152
868.731
923.807
494.789
189.889
895.293
20.000
4.733.661

1.341.152
356.327
1.115.185582.294

1.492.211
333.454
484.5131.341.152

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

Eind 2018 is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten van toekomstig onderhoud tot en met 2028. De onttrekking is op
basis van de werkelijke uitgaven.

Voorziening langdurig zieken
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

868.731
1.339.539
558.7731.649.497

641.049
787.882
560.200868.731

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting is dat ze niet meer
aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

Voorziening reorganisatie/uitstroom
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

923.807
638.650
878.492683.965

1.007.733
782.679
866.605923.807

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de uitstroomkosten voor
medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Daarnaast is er een voorziening gevormd voor de verwachte kosten inzake WGAuitkeringen voor medewerkers die niet zijn meeverzekerd in de WGA eigenrisico-verzekering.

Voorziening achterstallig onderhoud
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

494.789
494.789-

1.081.180
586.391494.789

De voorziening betreft de kosten voor achterstallig onderhoud van de panden. De voorziening is gevormd op basis van inschattingen van de te maken kosten om de
panden weer up to date te krijgen. Bij de inschatting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds ontvangen offertes. De onttrekking gaat plaatsvinden op basis van de
werkelijke uitgaven. De voorziening achterstallig onderhoud heeft een looptijd van maximaal 2 jaar.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Voorziening gratificaties
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

189.889
14.640
35.538168.991

67.334
134.349
11.794189.889

De gratificatie voorziening heeft betrekking op de cao-verplichting in de CAO jeugdzorg voor jubileumgratificaties bij een 12,5, 25, 40 of 50 jarig dienstverband. De
voorziening is bepaald op basis van in de toekomst te verwachten kosten. De looptijd van deze voorziening is langer dan 5 jaar.

Voorziening PBL
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

895.293
146.005
177.318863.980

907.744
200.000
212.451895.293

20.000
20.000-

20.000
20.000

Voorziening inventaris
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
6. Langlopende schulden
Lening Rabobank

31 december 2019
€

31 december 2018
€

265.000
265.000

295.000
295.000

295.000
30.000265.000

325.000
30.000295.000

Lening Rabobank
Stand per 1 januari
Aflossing
Stand per 31 december

De aflossisngsverplichting voor de hypothecaire lening inzake Parkoers bedraagt voor 2020 € 30.000,00. Deze aflossingsverplichting is opgenomen onder de kortlopende
schulden. Het deel van de lening dat langer loopt dan 5 jaar bedraa gt € 265.000 . Met ingang van 01-11-2017 is de hypotheekrente opnieuw vastgesteld door de
Rabobank voor een rentepercentage van 2,4% met een rentevaste periode van 5 jaar.

7. Kortlopende schulden
7.1 Aflossingsverplichting
Aflossingsverplichting lening Rabo bank

7.2 Subsidieverplichtingen
Subsidies
Specificatie Subsidies Den Haag
Projectsubsidies Dienst OCW
Aanvullende fondsen/stichtingen/overig

Specificatie Subsidies Zoetermeer
Projectsubsidies

Specificatie subsidies overige gemeenten
Projectsubsidies

30.000
30.000

30.000
30.000

1.738.284
1.738.284

1.556.302
1.556.302

1.400.657
288.192
1.688.849

1.351.333
112.626
1.463.959

982
982

5.700
5.700

48.453
48.453

86.643
86.643

Subsidieverplichtingen betreffen prestaties die niet in 2019 zijn geleverd. De verplichtingen kunnen eventueel in overleg met de gemeente Den Haag, gemeente
Zoetermeer of de fondsen worden doorschoven naar 2020. Omdat de besluitvorming met de gemeente Den Haag, gemeente Zoetermeer en de fondsen nog niet heeft
plaatsgevonden is het niet mogelijk een uitsplitsing te maken tussen terug te betalen subsidies en subsidies die kunnen worden doorgeschoven naar 2020.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
7.3 Crediteuren
Schulden aan crediteuren per 31 december
7.4 Belastingen en premies
Loonheffing & sociale lasten
Af te dragen omzetbelasting
PAWW
Pensioenpremies

31 december 2019
€

31 december 2018
€

1.959.148
1.959.148

1.886.860
1.886.860

3.591.833
28.933
5
35.110
3.655.881

3.567.285
27.343
324
38.528
3.633.480

1.052.544
3.121
1.601.594
304.854
132.127
1.073.550
29.233
96.453
78.042
769.337
5.140.855

1.047.635
25.424
1.918.740
635.011
137.598
1.092.435
37.869
108.343
154.290
1.521.458
6.678.803

77.700
342
78.042

20.000
20
134.270
154.290

37.433
19.915
317
124.966
35.000
476.945
74.761
769.337

397
194.674
256.155
1.070.232
1.521.458

De belastingen en premies zijn in januari 2020 binnen de betalingstermijnen betaald.
7.5 Overlopende passiva en overige schulden
Vakantiegeld
Individueel keuze budget
Vakantiedagen
Reorganisatie/uitstroom
Netto loon
Reservering loopbaanbudget
Te betalen ORT
Accountant
Overlopende passiva
Overige schulden
Specificatie Overlopende passiva
Nog te betalen huur
Vrijwilligers
Overige overlopende passiva

Specificatie Overige schulden
Nog te betalen huur
Nog te betalen schoonmaakkosten
Ontvangen waarborgsommen
Vooruitontvangen gelden
Nog te betalen energiekosten
Nog te betalen / vooruitontvangen projectkosten
Overige schulden

In 2018 zat in de post overige schulden de afrekening van Stichting Stojah met de gemeente, voor een bedrag van €783.193. Deze afrekening is gelopen via Stichting
Xtra en is in 2019 geheel afgewikkeld.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Met de gemeente en enkele particuliere verhuurders zijn huurcontracten aangegaan voor de huur van lokaties in Den Haag en Zoetermeer. De verplichtingen die volgen
uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2019 is er voor een bedrag van € 8.630.000 aan verplichtingen. De verplichtingen zijn als volgt
in te delen: € 4.674.000 heeft een looptijd van korter of gelijk aan 1 jaar, € 3.850.000 heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 5 jaar en van de verplichtingen heeft €
106.000 betrekking op contracten met een looptijd langer dan 5 jaar.

Er zijn door de stichtingen de volgende bankgaranties afgegeven: € 45.000 aan Groepscare, € 40.000 aan Stadsherstel Den Haag en omgeving, € 2.835 aan Tenno Media
en voor € 4.518 aan Stichting Vidomes.
Er is een lease-overeenkomst aangegaan voor aantal lease-fietsen. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2019
bedraagt deze verplichting € 19.214.
Er is een lease-overeenkomst aangegaan voor een tweetal lease auto's en voor een bestelbus. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening
opgenomen. Eind 2019 bedraagt deze verplichting € 33.395.
Voor de kopieermachines zijn langdurige overeenkomsten aangegaan. De verplichting die hieruit volgt voor de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening
opgenomen. Eind 2019 is er voor een bedrag van € 23.488 aan verplichtingen.
Stichting Xtra maakt samen met Stichting MOOI, Stichting VÓÓR Welzijn, Stichting Zebra, MEEZHN, JongLeren, Xtra Werk en Stichting Xtra plus deel uit van een fiscale
eenheid voor de BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN

2019
€

Begroting
€

2018
€

8. Subsidies
8.1 Welzijnssubsidies dienst OCW Den Haag *
Reguliere subsidie

8.2 Welzijnssubsidie gemeente Zoetermeer
Reguliere subsidie

8.3 Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer
Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer

30.842.575
30.842.575

28.144.977
28.144.977

31.132.748
31.132.748

536.500
536.500

536.731
536.731

589.972
589.972

16.326.891
16.326.891

16.777.422
16.777.422

16.920.385
16.920.385

3.553.859
390.040
384.426
914.189
16.563.513
21.806.027

3.683.517
687.828
615.900
852.655
17.656.691
23.496.591

4.896.052
626.969
615.387
772.127
16.110.042
23.020.577

277.664
277.664

484.860
484.860

237.577
237.577

6.907.083
770.610
8.567.647
16.245.340

6.716.320
270.464
9.164.971
16.151.755

6.718.304
758.431
9.850.434
17.327.168

870.221
427.176
1.297.397

762.379
360.780
1.123.159

961.423
165.381
1.126.804

1.972
1.972

-

3.050
3.050

8.4 Overige subsidies
Overige subsidies
Projectsubsidies overige instellingen
Loonkostensubsidie (Samenloop met STiP-baan)
Stip banen Den Haag 2018
Subsidie WLZ
Subsidies overige gemeenten

De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.
9. Overige baten
9.1 Buffet opbrengsten
Buffetopbrengsten

9.2 Inkomsten activiteiten
Inkomsten activiteiten
Ouderbijdragen
Activiteiten regulier
Activiteiten additioneel

9.3 Overige inkomsten
Verhuuropbrengsten
Overige baten

10. Financiele baten
Interest baten
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
LASTEN

11. Personeel
Directe loonkosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Vakantiedagen / PBL verlof
Pensioenpremies
Uitkering ziektewet
Doorbelasting Personeelskosten projecten
Overige personeelslasten
Arbodienst
Deskundigheidsbevordering
Reiskosten
Mutatie reorganisatie/uitstroom
Mutatie gratificatievoorziening
Mutatie voorziening langdurig zieken
Overige personeelslasten

Totaal personeelskosten

2019
€

Begroting
€

2018
€

53.152.829
9.305.182
250.6804.539.286
862.398143.338
66.027.557

51.549.633
9.024.664
146.005
4.739.409
5.20065.454.511

54.349.290
9.297.602
22.215
4.696.339
881.091631.90766.852.448

240.892
737.612
666.510
517.97915.785
772.427
771.101
2.686.348

348.189
1.211.110
662.219
10.552
501.734
2.733.804

137.215
966.067
721.537
661.501
75.170
64.998
1.114.371
3.740.858

68.188.315

70.593.306

68.713.905

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.
Vergelijkende cijfers personeel
Personeel in dienst

1.364

1.436

Aantal fulltime
Aantal parttime
Aantal oproepkrachten

313
1.024
27

323
1.051
62

Totaal fte in dienst

1.063

1.124

12. Huisvesting
Huur & service
Gas, water & energie
Schoonmaakkosten
OZB belasting
Heffingen
Verzekeringen
Beveiliging
Onderhoud
Klein inventaris / materiaal
Inrichtingskosten
Overige huisvestingskosten
Dotatie voorziening groot onderhoud

5.615.191
582.220
1.301.779
114.068
23.876
36.628
80.186
671.838
55.916
41.247
131.963
198.851
8.853.763

5.751.622
542.067
1.229.521
141.594
28.902
34.771
30.811
143.166
55.350
48.543
88.386
622.545
8.717.278

5.595.537
500.596
1.335.798
112.668
23.370
27.629
46.088
276.292
87.755
33.352
278.319
405.829
8.723.233
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LASTEN
13. Organisatie
Kantoorbenodigdheden
Telefoon/internet
Porti- en verzendkosten
Druk- en kopieerkosten
Vakliteratuur
Lidmaatschappen
Representatie & pr
Kosten RvT
Kosten OR
IT kosten
Accountant
Externe adviseurs
Verzekeringen
Bankkosten
Kosten vervoersmiddelen
Kwaliteitszorg
Overige organisatiekosten

2019
€

Begroting
€

74.105
331.057
52.241
149.863
37.883
144.422
554.215
81.682
5.085
1.636.851
176.147
516.952
44.661
38.666
24.287
15.641
492.733
4.376.491

91.206
374.747
90.400
105.481
41.169
111.277
590.712
83.838
17.500
1.750.130
182.000
180.470
44.811
26.705
46.013
48.133
80.430
3.865.022

2018
€

83.978
352.960
102.679
52.213
41.456
129.348
563.909
91.354
19.139
1.861.541
207.607
520.629
53.530
28.642
26.632
9.888
969.283
5.114.787

Accountantskosten
2019
Jaarrekening controle
Andere controle-opdrachten
Vrijval reservering oude jaren

182.000
9.520
15.373-

2018
Jaarrekening controle
Andere controle-opdrachten

205.338
2.269

14. Activiteiten incl. projectkosten
Activiteiten regulier
Activiteiten additioneel

15. Afschrijvingen
Gebouwen
Inventaris
Kantoormachines
Verbouwingen
Installaties
Mobiele telefonie
Versnelde afschrijvingen
Vrijval langlopende schuld investeringssubsidies

16. Interest lasten
Rente Parkoers

971.561
3.956.033
4.927.594

1.104.335
3.864.846
4.969.181

706.533
4.479.681
5.186.214

49.471
415.455
229.239
487.784
105.985
55.950
9.773
22.8851.330.772

50.460
402.028
224.843
506.879
112.570
38.821
23.9891.311.612

49.471
408.457
327.241
477.704
94.999
62.977
49.556
23.9891.446.415

7.572
7.572

8.602
8.602

8.302
8.302
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming
Xtra geconsolideerd heeft in 2019 een negatief resultaat gehaald van € 875.731. Van dit resultaat is € 244.926 ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve innovatie, € 95.650 ten gunste aan de bestemmingsreserve SMW en € 726.455 is ten laste gebracht aan de algemene res erve
van de stichtingen.
Den Haag, 22 april 2020
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 NA RESULTAATBESTEMMING
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren
Gelieerde organisaties
Belastingen en premies
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Liquide middelen

PASSIVA

Ref

18
19
19.1
19.2
19.3
19.4

20

Ref

31 december 2019
€

31 december 2018
€

945.583

1.085.188

51.059
296.800
3.078
288.588
639.525

17.951
1.067.518
6.172176.755
1.256.053

499.769
499.769

921.176
921.176

2.084.877

3.262.417

31 december 2019
€

31 december 2018
€

Eigen vermogen

21

449.828

630.488

Voorzieningen

22

359.211

522.089

248.708
7.200
375.214
644.716
1.275.838

283.201
8.793
374.342
1.443.503
2.109.840

2.084.877

3.262.417

Kortlopende schulden
Crediteuren
Gelieerde organisaties
Belastingen en premies
Overlopende passiva en overige schulden

Werkkapitaal

23
23.1
23.2
23.3
23.4

136.544-

67.389
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ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
BATEN

Ref

2019
€

Begroting
€

2018
€

Doorbelast aan werkmaatschappijen
Doorbelast aan werkmaatschappijen

24

9.707.229
9.707.229

9.887.480
9.887.480

10.224.903
10.224.903

Overige baten
Overige inkomsten

25

141.633
141.633

104.735
104.735

145.062
145.062

Financiele baten
Interest baten

26

67
67

-

-

9.848.929

9.992.215

10.369.965

Totale baten

2019
€

LASTEN

Personeel
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten
Buffetinkopen
Afschrijvingen
Totale lasten

RESULTAAT
Resultaatbestemming
Onttrekking van de bestemmingsreserve innovatie
Mutatie van de algemene reserve

27
28
29
30
31
32

Begroting
€

6.460.485
591.623
2.510.934
53.607
12.872
400.068
10.029.589

2018
€

6.231.782
641.204
2.635.070
85.657
12.645
385.857
9.992.215

6.430.539
734.262
2.895.557
66.451
12.936
500.695
10.640.440

180.660-

-

270.475-

180.660180.660-

-

270.475270.475-
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Ref

2019
€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Interest baten

180.727-

270.475-

16

400.069
162.878-

500.695
389.418

19
23

616.528
834.001-

426.274
109.970

19

161.00967

1.155.882
-

160.942-

1.155.882

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investerings activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa

18

260.465-

280.424-

421.407-

875.458

-

-

Mutatie geldmiddelen

421.407-

875.458

Verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

921.176
421.407499.769

45.718
875.458
921.176

Kasstroom uit financierings activiteiten

Aflossingen langlopende schulden

20
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ENKELVOUDIGE TOELICHTING ALGEMEEN
Gegevens Stichting
Stichting Xtra (KvK nummer 542 20 955) is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.
Groepsverhouding
Holdingmaatschappij Xtra heeft zeggenschap over de 100% dochters Stichting MOOI, Stichting Zebra, Stichting VÓÓR Welzijn en
Stichting Xtraplus. Per 1 januari 2016 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE), VTV en +Support.
MEE, VTV en +Support zijn vanaf deze datum een werkmaatschappij geworden van Xtra en maken per deze datum ook deel uit van de
fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Per 1 januari 2016 heeft holdingmaatschappij 100% zeggenschap over deze stichtingen. In
2017 zijn de werkmaatschappijen XtraWerk en JongLeren opgericht en ook over deze Stichtingen heeft Holdingmaatschappij 100%
zeggenschap. Per 1 januari 2019 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen MEE en VTV.

De doelstelling van de in de consolidatie opgenomen stichtingen is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving
door middel van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke
ondersteuning in de daarvoor in aanmerking komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en
de regio Haaglanden en omstreken.
De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening in de breedste zin
van het woord.
Continuïteit
De stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikkingen 2020 voor de werkmaatschappijen zijn
reeds ontvangen. Op grond hiervan is de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Stelselwijzigingen
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande
jaar.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen.
Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in
materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2019 geldmiddelen zijn opgeofferd.
Operational Lease
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd
van het contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Presentatie van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de
bepalingen, zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 21juli 2015 met kenmerk BSD/2015.380 en de brief van de
Gemeente Den Haag d.d. 7 december 2017 met kenmerk BSD/2017.819.
Grondslagen van Waardering
Algemeen
Activa en passiva van Stichting Xtra worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is
vermeld.
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ENKELVOUDIGE TOELICHTING ALGEMEEN
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn
op de geschatte economische levensduur.
De afschrijvingen vinden als volgt plaats:
Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaarde
Installaties : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde
Vervoermiddelen : 20 % per jaar van de aanschafwaarde
Inventaris : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde
Automatisering : 20 - 25 % per jaar van de aanschafwaarde
Mobiele telefonie: 50% per jaar van de aanschafwaarde

Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.
Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.
De grondslagen betreffen alle categorieën van de materiele vaste activa.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.
De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.
Liquide Middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Voorziening algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal
worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorziening groot onderhoud
Eind 2018 is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten van toekomstig onderhoud tot en
met 2028. Het eindsaldo van de voorziening groot onderhoud per 31 december 2018 wordt gebruikt als basis voor de nieuw bepaalde
voorziening. Hierop is de jaarlijkse dotatie aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan
de verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De looptijd van deze voorziening is maximaal twee jaar
Voorziening reorganisatie
De reorganisatievoorziening is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie en is gebaseerd
op een schatting van de te verwachten kosten.
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ENKELVOUDIGE TOELICHTING ALGEMEEN
Pensioenen
Stichting Xtra 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 Xtra. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Xtra betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële
verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW
heeft in maart 2019 een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van
de dekkingsgraad ultimo 2027.
Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de
dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de
pensioenen te verhogen (indexeren).
het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan.
Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer
130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als
PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).
PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting Xtra 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 Xtra heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm
van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige
baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Financiële baten
De financiële baten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten. Rentebaten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover
ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Stichting Xtra heeft alle pensioenregelingen verwerkt
volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Valutarisico
Stichting Xtra is alleen maar werkzaam in Nederland en loopt derhalve geen valutarisico.
Prijsrisico
Stichting Xtra loopt geen risico’s ten aanzien van de waardering van vlottende activa.
Rente en kasstroomrisico
Stichting Xtra loopt geen rente- en kasstroomrisico. Er zijn geen rentedragende vorderingen of schulden. Alle liquide middelen staan
op bankrekeningen met een variabele rente. Een gedeelte van de banktegoeden zijn opeisbaar na 30 dagen.
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ENKELVOUDIGE TOELICHTING ALGEMEEN
Kredietrisico
De subsidies van de gemeenten worden verstrekt op basis van voorfinanciering waardoor het kredietrisico van de organisatie beperkt
is.
De liquide middelen staan uit bij Nederlandse structuur banken.
Liquiditeitsrisico
Vanwege de voorfinanciering door de gemeenten is het liquiditeitsrisico beperkt.
Waarderingsgrondslag WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de
WNT waaronder de instellingsspecifieke regels.
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€

485.447
204.522
280.925

300.514
189.234
111.280

Mobiele telefonie

€

Installaties

Inventaris

€

Automatisering

Verbouwingen

VASTE ACTIVA

Totaal

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

€

€

€

227.095
53.309
173.786

170.358
115.149
55.209

18. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde begin boekjaar
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde begin boekjaar

2.737.116
1.651.928
1.085.188

1.553.702
1.089.714
463.988

Mutaties in boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen lopend boekjaar

260.464
400.069
139.605-

47.457
47.457-

48.567
45.020
3.547

144.635
229.239
84.604-

3.648
22.402
18.754-

63.614
55.951
7.663

Aanschafwaarde ultimo boekjaar

2.997.580

485.447

349.081

1.698.337

230.743

233.972

Cumulatieve afschrijvingen

2.051.997

251.979

234.254

1.318.953

75.711

171.100

945.583

233.468

114.827

379.384

155.032

62.872

Boekwaarde ultimo boekjaar

De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. Stichting Xtra heeft alleen het economisch eigendom.
Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
19.1 Debiteuren
Debiteuren
Voorziening Dubieuze debiteuren

31 december 2019
€

31 december 2018
€

51.059
51.059

17.951
17.951

480
23
219.868
57.126
19.303
296.800

194.268
182.727
178.857
270.273
1.828
207.653
31.912
1.067.518

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.
19.2 Gelieerde organisaties
Rekening-courant Stichting Zebra
Rekening-courant Stichting Mooi
Rekening-courant Stichting JongLeren
Rekening-courant Stichting Voor
Rekening-courant Stichting MEE
Rekening-courant Stichting XtraWerk
Rekening-courant Stichting Xtraplus
19.3 Belastingen en premies
Pensioenpremies
19.4 Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa
Nog te ontvangen transitievergoedingen UWV
Nog te ontvangen aanbestedingen

20. Liquide middelen
ABN AMRO
ING
Rabobank

3.078
3.078

6.1726.172-

231.579
42.009
15.000
288.588

176.755
176.755

7.759
496
491.514
499.769

8.002
249
912.926
921.176

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Xtra. De afgegeven bankgaranties staan vermeld onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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PASSIVA

31 december 2019
€

21. Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand ultimo boekjaar

31 december 2018
€

449.828
449.828

630.488
630.488

630.488
180.660449.828

900.963
270.475630.488

116.547
242.664
359.211

95.797
31.783
394.509
522.089

95.797
20.750
116.547

96.950
18.707
19.86095.797

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Onttrekking
Stand per 31 december
22. Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening langdurig zieken
Voorziening reorganisatie/uitstroom

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

Eind 2018 is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten van toekomstig onderhoud tot en met 2028. De
onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

Voorziening langdurig zieken
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

31.783
224.285
13.404242.664

31.783
31.783

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting is dat
ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

Voorziening reorganisatie/uitstroom
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

394.509
394.509-

35.721
394.509
35.721394.509

De reorganisatievoorziening is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie en is gebaseerd
op een schatting van de te verwachten kosten.
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PASSIVA

31 december 2019
€

31 december 2018
€

23. Kortlopende schulden
23.1 Crediteuren
Schulden aan crediteuren per 31 december
23.2 Gelieerde organisaties
Rekening-courant Stichting Mooi
Rekening-courant Stichting Voor
Rekening-courant Stichting VTV

23.3 Belastingen en premies
Loonheffing & sociale lasten
Af te dragen omzetbelasting

248.708
248.708

283.201
283.201

5.412
1.788
7.200

8.793
8.793

346.281
28.933
375.214

346.999
27.343
374.342

342.739
8.047
96.681
96.453
59.686
41.110
644.716

306.948
9.759
112.911
108.343
90.978
814.564
1.443.503

De belastingen en premies zijn in januari 2020 betaald.
23.4 Overlopende passiva en overige schulden
Vakantiedagen
Netto loon
Reservering Loopbaanbudget
Accountant
Reorganisatie/uitstroom
Overige schulden

In 2018 zat in de post overige schulden de afrekening van Stichting Stojah met de gemeente, voor een bedrag van €783.193. Deze afrekening is gelopen via
Stichting Xtra en is in 2019 geheel afgewikkeld.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Met ROC VastgoedB.V. zijn twee huurcontracten aangegaan voor de huur van het Service Bureau aan de Zichtenburglaan. De verplichtingen die volgen uit
de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2019 bedragen deze verplichtingen € 1.377.000.
Hiervan heeft €
309.000 een looptijd van korter dan een jaar en € 1.068.000 een looptijd tussen de 1 en 5 jaar.

Voor de kopieermachines zijn langdurige overeenkomsten aangegaan. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen.
Eind 2018 bedraagt deze verplichting € 4.825

Bij de Rabobank is een bankgarantie van € 4.562 afgegeven aan Stichting Vidomes.
Er is een lease-overeenkomst aangegaan voor een bestelbus. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2019
bedraagt deze verplichtingen € 22.000. De looptijd van deze verplichting is 3 jaar.
Stichting Xtra maakt samen met Stichting Mooi, Stichting Voor Welzijn, Stichting Zebra, MEEZHN, JongLeren en Stichting XtraPlus deel uit van een fiscale
eenheid voor de BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep.
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BATEN
24. Doorbelast naar werkmaatschappijen
Doorbelaste personeelskosten naar Werkmaatschappijen
Doorbelaste overige personeelskosten naar Werkmaatschappijen
Doorbelaste huisvestingslasten naar Werkmaatschappijen
Doorbelaste organisatiekosten naar Werkmaatschappijen
Doorbelaste afschrijvingskosten naar Werkmaatschappijen
Doorbelaste opbrengsten naar Werkmaatschappijen
Doorbelaste activiteitenkosten naar Werkmaatschappijen

2019
€

Begroting
€

2018
€

5.444.708
606.821
641.205
2.635.070
385.857
104.73498.302
9.707.229

5.624.961
606.821
641.204
2.635.070
385.857
104.73598.302
9.887.480

5.692.958
674.749
736.334
2.638.224
538.987
98.57942.230
10.224.903

23.013
20.334
98.286
141.633

22.470
65.271
16.994
104.735

21.116
54.037
69.909
145.062

67
67

-

-

25. Overige baten
Overige inkomsten
Verhuur
Opbrengst projecten
Diverse baten en lasten

26. Financiele baten
Interest baten
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
LASTEN

27. Personeel
Directe loonkosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Vakantiedagen
Pensioenpremies
Uitkering ziektewet

Overige personeelslasten
Arbodienst
Deskundigheidsbevordering
Reiskosten
Mutatie voorziening langdurig zieken
Afvloeiingskosten
Overige personeelslasten

Totaal personeelskosten

2019
€

Begroting
€

2018
€

4.996.717
709.392
35.792
410.784
1.9366.150.749

4.491.563
680.837
427.175
5.599.575

4.008.146
667.916
13.427417.128
20.1135.059.650

235.865
78.718
66.563
168.872
409.737169.455
309.736

205.565
175.646
69.979
181.017
632.207

137.215
206.526
64.994
31.783
485.487
444.885
1.370.889

6.460.485

6.231.782

6.430.539

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.
Vergelijkende cijfers personeel
Personeel in dienst

100

101

Aantal fulltime
Aantal parttime
Aantal oproepkrachten

32
62
6

33
64
4

Totaal fte in dienst

79

79

28. Huisvesting
Huur & service
Schoonmaakkosten
OZB belasting
Heffingen
Verzekeringen
Beveiliging
Onderhoud
Klein inventaris / materiaal
Overige huisvestingskosten
Verhuiskosten
Dotatie voorziening groot onderhoud

360.459
93.520
4.684
1.141
3.651
2.194
22.328
7.096
61.765
14.035
20.750
591.623

368.823
83.535
4.579
1.108
5.700
1.086
37.585
15.000
72.103
12.655
39.030
641.204

359.022
94.391
3.872
1.059
3.325
2.521
40.910
15.734
180.532
14.189
18.707
734.262
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
LASTEN
29. Organisatie
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Porti- en verzendkosten
Druk- en kopieerkosten
Vakliteratuur
Lidmaatschappen
Representatie & pr
Kosten RvT
Kosten OR
IT kosten
Accountant
Externe adviseurs
Verzekeringen
Bankkosten
Kosten vervoersmiddelen
Kwaliteitszorg
Overige organisatiekosten

Accountantskosten
2019
Jaarrekening controle
Andere controle opdrachten
Vrijval reservering oude jaren

2019
€

9.813
70.327
19.046
14.499
7.650
6.050
32.171
81.682
5.085
1.636.851
176.147
319.502
44.661
38.666
24.287
15.641
8.856
2.510.934

Begroting
€

11.250
80.000
29.800
22.899
8.941
3.277
159.845
83.838
1.744.685
182.000
120.000
44.811
26.705
27.490
47.415
42.114
2.635.070

31. Buffetinkopen
Buffetinkopen
32. Afschrijvingen
Inventaris
Kantoormachines
Verbouwingen
Installaties
Mobiele telefonie

9.861
72.528
86.015
13.270
9.171
3.200
153.724
91.354
19.139
1.856.096
205.338
237.634
53.530
28.642
26.632
9.888
19.534
2.895.557

182.000
9.520
15.373-

2018
Jaarrekening controle
Andere controle opdrachten
30. Activiteiten
Activiteiten regulier
Activiteiten additioneel

2018
€

205.338
-

24.343
29.264
53.607

21.132
64.525
85.657

16.790
49.661
66.451

12.872

12.645

12.936

45.020
229.239
47.457
22.402
55.950
400.068

42.395
224.843
47.457
32.341
38.821
385.857

44.055
327.241
48.879
19.380
61.140
500.695

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming
Xtra heeft in 2019 een negatief resultaat gehaald van € 180.660. Dit resultaat is in mindering gebracht op de algemene reserve van de
stichting.
Den Haag, 22 april 2020
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BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019 is als volgt:
Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
1
2
3
4
5
6
7
8

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

1
2
3
4
5

Vergelijkende cijfers 2018
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

E. Lemstra
Voorzitter RvB
22-dec-11
heden
Ja
100%
156.384
12.189
168.573
194.000

Ja
100%
152.449
12.157
164.606
189.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
J.A.R. Heemskerk
Voorzitter RvT
22-dec-11
31-dec-19
10.125

H.J. de Graaf-van den Berk
Lid RvT
1-jan-16
heden
9.375

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

19.400

Vergelijkende cijfers 2018
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

10.125

9.375

8.250

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

28.350

18.700

18.700

V.K.S. Meijer-Budhu Lall
Lid RvT
22-dec-11
heden
8.250

M.J.W. Esser-Loewenthal
Lid RvT
1-jan-18
heden
7.500

19.400

19.400

19.400

8.250

7.500

9.375

18.700

18.700

18.700

M.M.A. Willems
Lid RvT
1-jan-18
heden
8.250

C.H. Schaapman
Lid RvT
1-jan-19
heden
8.250

19.400

19.400

8.250

n.v.t.

18.700

n.v.t.

1
2
3
4

1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Vergelijkende cijfers 2018
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Vergelijkende cijfers 2018
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

J.E. Bink
Lid RvT
22-dec-11
heden
8.250

P. Kapel
Lid RvT
22-dec-11
31-dec-19
9.375

Toelichting
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector welke op
Stichting Xtra en haar gelieerde entiteiten van toepassing is. De gelieerde entiteiten waar deze WNT-verantwoording toepassing op
heeft zijn Stichting MOOI, Stichting VÓÓR Welzijn, Stichting Zebra, Stichting Xtraplus, Stichting MEE Zuid-Holland Noord, Stichting
XtraWerk alsmede Stichting JongLeren. Stichting Xtra vormt het groepshoofd van deze bestuurlijke groep en stelt een gecombineerde
WNT-verantwoording op. Alle toezichthoudende topfunctionarissen in deze verantwoording hebben dezelfde functie voor elke
genoemde gelieerde entiteit. Het bezoldingsmaximum in 2019 voor de Raad van Bestuur is € 194.000. Het bijbehorende
bezoldingingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 29.100 en voor de overige leden van de Raad van
Toezicht € 19.400. Deze maxima worden niet overschreden en gelden naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Er
zijn geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam voor de Stichting gedurende de verantwoordingsperiode.

Getekend:

drs. E. Lemstra
Voorzitter Raad van Bestuur
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OVERIGE GEGEVENS
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Gebeurtenissen na balansdatum
Coronavirus
Zowel bij aanbieders van zorg- en hulpverlening als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze Coronacrisis om te gaan
met afspraken en contracten van aanbieders. Het Rijk doet in afstemming met de VNG een zeer dringend beroep op gemeenten doet
om financiële zekerheid en ruimte te bieden aan de aanbieders van zorg- en welzijn om van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 de
aanbieders door te betalen. Juist om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en
professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn. Ook blijft er zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.
Ook Xtra en haar werkmaatschappijen hebben in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.
Tevens houden wij bij wat voor extra kosten wij maken zoals in de digitalisering. Waar nodig dienen wij deze in bij gemeenten of
fondsen.
De medewerkers van Xtra en haar werkmaatschappijen zetten zich ook nu elke dag met hart en ziel in voor de inwoners van deze stad.
Dit doen ze tijdens deze crisis echter op een andere manier dan onder normale omstandigheden. Zo wordt zoveel mogelijk telefonisch
en digitaal gewerkt. Tegelijkertijd worden er heel veel nieuwe activiteiten ontplooid om de meest kwetsbare inwoners te helpen,
digitaal, telefonische hulplijn en met voedselpakketten.
Tegelijkertijd zien we ook dat gemeenten aanbestedingen vooruit schuiven of on hold zetten waardoor het komende jaar en de eerste
helft van 2021 de dienstverlening van MEE gegarandeerd is.
Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid en het on hold zetten van aanbestedingsprocedures verwacht
Xtra dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Daarnaast verwachten wij dat extra
kosten voor de aanvullende dienstverlening in belangrijke mate zal worden gecompenseerd.
Vooralsnog is op de algemene faciliteiten, zoals o.a. de NOW regeling, vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is
ook dat dit niet nodig zal zijn.
Het vorenstaande is gebaseerd zijn op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en grotendeels
afhankelijk van voor Xtra niet beïnvloedbare factoren.
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Nr. 432
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Xtra

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Xtra te ’s-Gravenhage gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Xtra per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1.
1.
2.
3.

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019;
het geconsolideerde en enkelvoudige kasstroomoverzicht 2019; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Xtra zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

- 48 -

2

B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag 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. De raad van 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 de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de WNT.
In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de organisatie haar 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 stichting.
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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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 de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar 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
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
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.

Dordrecht, 22 april 2020

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
H. de Wilde RA
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GECONSOLIDEERDE VERGELIJKENDE CIJFERS
JAAR

2019

Resultaat

-875.731

-713.977

Vaste activa

7.177.760

7.444.879

Werkkapitaal

9.710.627

11.134.174

12.674.660

13.550.392

Current ratio

1,78

1,81

Solvabiliteit

0,76

0,72

14,4%

14,9%

Eigen vermogen

Continuïteit op lange termijn

2018

Current Ratio:

Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de
werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn. Ultimo 2019 is er sprake van een current ratio van
1,78.

Solvabiliteit:

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient
indicatief 0,40 te belopen. Ultimo 2019 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 0,76.

Continuïteit op langere termijn:

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus gedurende
het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te tonen. Ultimo
2019 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van 14,4%.
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ENKELVOUDIGE VERGELIJKENDE CIJFERS
JAAR

2019

Resultaat

180.660-

Vaste activa

945.583

1.085.188

Werkkapitaal

136.544-

67.389

Eigen vermogen

449.828

630.488

2018

270.475-

Current ratio

0,89

1,03

Solvabiliteit

0,28

0,24

Continuïteit op lange termijn

4,5%

5,9%

Current Ratio:

Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de
werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn. Ultimo 2019 is er sprake van een current ratio
van 0,86.

Solvabiliteit:

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient
indicatief 0,40 te belopen. Ultimo 2019 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 0,24.

Continuïteit op langere termijn:

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus
gedurende het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te
tonen. Ultimo 2019 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van 3,9%.
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