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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 778.435 960.253

Vlottende activa

Debiteuren 3 820.960 711.198

Nog te factureren omzet 4 2.170.257 2.043.351

Overige vorderingen en overlopende activa 5 189.337 128.320

Liquide middelen 6 2.149.412 927.388

Totaal vlottende activa 5.329.966 3.810.257

Totaal activa 6.108.401 4.770.510

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Bestemmingsfonds 2.281.203 1.779.758

Bestemmingsreserves 187.500 0

Totaal eigen vermogen 2.468.703 1.779.758

Voorzieningen 8 39.352 118.506

Langlopende schulden (nog voor meer 9 94.900 214.900

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 632.687 195.474

Overige kortlopende schulden 10 2.872.759 2.461.872

3.505.446 2.657.346

Totaal passiva 6.108.401 4.770.510
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2019 2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 12 22.738.733 22.538.857 21.378.386

Verrekend in tarieven 13 4.884 5.093 -181.611

In tarieven te verrekenen -437.213 -5.093 181.611

Som der bedrijfsopbrengsten 22.306.404 22.538.857 21.378.386

BEDRIJFSLASTEN:

Kosten huisartsen 14 6.988.997 7.306.755 6.695.782

Personeelskosten 15 9.586.431 9.849.623 9.159.516

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16 289.255 297.730 331.238

Overige bedrijfskosten 17 4.732.701 5.056.749 4.453.403

Som der bedrijfslasten 21.597.384 22.510.857 20.639.939

BEDRIJFSRESULTAAT 709.020 28.000 738.447

Financiële baten en lasten 18 -20.075 -28.000 -24.276

Resultaat vóór verrekening 688.945 0 714.171

NETTO RESULTAAT 688.945 0 714.171

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: Realisatie Realisatie

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Mutatie bestemmingsfonds 501.445 714.171

Mutatie bestemmingsreserve 187.500 0

Bestemming netto resultaat ná verrekening 688.945 714.171
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 709.020 738.447

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 289.255 331.238

- mutaties voorzieningen -79.154 87.306

210.101 418.544

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen -297.685 164.194

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 410.887 -183.700

113.202 -19.506

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.032.323 1.137.485

Betaalde interest -20.075 -24.276

-20.075 -24.276

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.012.248 1.113.209

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -107.437 -166.325

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -107.437 -166.325

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In tarieven te verrekenen 437.213 -181.611

Aflossing langlopende schulden -120.000 -210.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 317.213 -391.611

Mutatie geldmiddelen 1.222.024 555.273

Stand geldmiddelen per 1 januari 927.388 372.115

Stand geldmiddelen per 31 december 2.149.412 927.388

Mutatie geldmiddelen 1.222.024 555.273
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Wijziging rechtsvorm

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Foutherstel

Gebruik van schattingen

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Met betrekking tot de jaarrekening 2018 van Huisartsenposten Rijnmond B.V. is, nadat deze is vastgesteld, een 

materiële fout geconstateerd met betrekking tot de voorziening jubileumgratificaties voor een bedrag van 

€ 200.000. De  invloed op de post "In tarrieven te verrekenen" bedraagt € 200.000 op 1 januari 2018. De impact 

op het nettoresultaat/ resultaat na belastingen en kasstroom van boekjaar 2018 bedraagt nihil. Het verschil is in 

deze jaarrekening alsnog juist verwerkt. Tevens zijn de vergelijkende cijfers over 2018 aangepast.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van opbrengsten en kosten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 

deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

- Economische gebruiksduur van materiële vaste activa;

- Waardering van voorzieningen (voorziening voor jubilumuitkeringen).

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de 

realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de 

indirecte en directe realiseerbare waarde.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

verdere grondslagen. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

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

indeling van de jaarrekening is gewijzigd door de toepassing van het jaarrekeningmodel voor de zorgsector vanuit 

het Ministerie van VWS.

Huisartsenposten Rijnmond B.V. is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam, op het adres Vasteland 12G, en 

is geregistreerd onder KvK-nummer 24342302.

De belangrijkste activiteit is het organiseren van de acute huisartsenzorg buiten kantooruren in Rotterdam en 

omgeving.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Per 1 januari 2020 is de Stichting Centrale Huisartsenposten Rijnmond omgezet in de besloten vennootschap 

Huisartsenposten Rijnmond B.V.
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 

schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van geschatte 

economische levensduur. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te 

onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen 

afzonderlijk afgeschreven. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere 

dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 

verplichting. 

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs 

van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een 

wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven 

actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 

aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 

van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, 

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio 

of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De voorziening voor 

oninbaarheid wordt bepaald op basis van ouderdom van de individuele posten.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen 

worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 

een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 

transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is 

van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en 

risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan 

redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of 

de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de 

winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 

getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 

opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit een bestemmingsfonds en bestemmingsreserve.

Het bestemmingsfonds betreft de gecumuleerde overschotten en tekorten van de aanvaardbare infrastructurele

en honorariumkosten die vanaf het jaar 2005 niet verrekend worden. Over-

of onderbesteding van de aanvaardbare infrastructurele en honorariumkosten ten opzichte van het budget

worden niet verrekend. Volumeafwijkingen binnen een marge van 2% worden evenmin verrekend in 

toekomstige tarieven. Het bestemmingsfonds bedraagt maximaal 10% van de jaaromzet; het meerdere zal worden 

verrekend in toekomstige tarieven.

Kosten die als niet-aanvaardbaar moeten worden beschouwd, worden ten laste van de overige reserves

gebracht.

Voorzieningen (algemeen)

Schulden

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengst verrichtingen

De bedrijfsopbrengsten zijn gebaseerd op het werkelijke aantal consulteenheden vermenigvuldigd met

het NZa-tarief per consulteenheid onder aftrek van verrichtingen die niet geïnd konden worden of als

gemist moeten worden beschouwd. De opbrengsten hebben betrekking op verrichtingen die zijn

 uitgevoerd in de avonden (18:00 - 23:00), nachten (23:00 - 08:00) en weekenden (08:00 - 23:00).

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële

vaste activa.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 

van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de 

verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

De in het eigen vermogen opgenomen bestemmingsreserve is ten behoeve van een specifieke bestemming 

opgenomen.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende 

schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij 

betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het 

opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). 

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

In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

7



Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 

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

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als 

gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Huisartsenposten Rijnmond B.V. 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 Huisartsenposten Rijnmond B.V.. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Huisartsenposten 

Rijnmond B.V. 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 Nederlansche 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. 

Huisartsenposten Rijnmond B.V. 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. Huisartsenposten 

Rijnmond B.V. heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 449.762 630.549

Automatisering/telecom 185.940 178.385

Inventaris 142.733 151.319

Totaal materiële vaste activa 778.435 960.253

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Boekwaarde per 1 januari 960.253 1.125.166

Bij: investeringen 107.437 166.325

Af: afschrijvingen 289.255 331.238

Boekwaarde per 31 december 1.356.945 1.622.729

Toelichting:

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari voor foutherstel -566 5.092 0 0 4.526

Foutherstel voorziening jubileumgratificaties 0 0 -200.000 0 -200.000

Saldo per 1 januari na foutherstel -566 5.092 -200.000 0 -195.474

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 -432.329 -432.329

In tarieven verrekend in het boekjaar 0 -4.884 0 0 -4.884

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -4.884 0 -432.329 -437.213

Saldo per 31 december -566 208 -200.000 -432.329 -632.687

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

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -632.687 -195.474

-632.687 -195.474

3. Debiteuren 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Gefactureerde, openstaande posten 868.643           801.342           

Voorziening niet te innen bedragen (47.683)           (90.144)           

Totaal debiteuren 820.960           711.198           

Toelichting:

4. Nog te factureren omzet 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Nog te factureren verrichtingen         2.170.257         2.043.351 

Totaal nog te factureren omzet 2.170.257 2.043.351

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de 

langlopende leningen in onderdeel 1.7.

Vorderingen uit activiteiten van het lopende verrichtingsjaar die niet kunnen worden geïnd, worden tot 2% van de omzet in mindering gebracht op de 

gedeclareerde omzet. De systematiek van herfacturatie van afgewezen vorderingen brengt met zich mee dat oninbaarheid - voor een deel - pas komt 

vast te staan in het jaar volgend op het verrichtingsjaar. Hiervoor is ultimo 2019 een voorziening noodzakelijk geacht van€ 47.683. De niet-geïnde 

verrichtingen over 2019 bedragen € 73.299 oftewel 0,32% (2018: 0,63%). 
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Overige vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vooruitbetaalde personeelskosten 11.970 10.793

Vooruitbetaalde huisvestingskosten 19.726 17.623

Vooruitbetaalde automatiseringskosten en telefonie 92.853 81.811

Vooruitbetaalde overige bedrijfskosten 63.335 12.640

Overige vorderingen 1.453 5.453

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 189.337 128.320

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 2.144.412 912.654

Kassen 4.844 13.982

Kruisposten 156 752

Totaal liquide middelen 2.149.412 927.388

Toelichting:

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bestemmingsfonds 2.281.203 1.779.758

Bestemmingsreserves 187.500 0

Totaal eigen vermogen 2.468.703 1.779.758

Bestemmingsfonds 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo aanvang boekjaar 1.779.758 1.065.587

Mutatie als gevolg van overbesteding c.q. onderbesteding 981.398 499.031

Mutatie als gevolg van onderproductie c.q. overproductie 199.876 215.140

Mutatie als gevolg bestemmingsreserve -187.500 0

Aftrekpost overschrijding maximum bestemmingsfonds -492.329 0

Saldo eind boekjaar 2.281.203 1.779.758

Op grond van de jaaromzet 2019 mag het bestemmingsfonds maximaal € 2.281.203 bedragen.

Bestemmingsreserve 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo aanvang boekjaar 0 0

Mutatie bestemmingsreserve 'Spoedplein Spijkenisse' 187.500 0

Saldo eind boekjaar 187.500 0

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

In 2019 is een bestemmingsreserve gevormd. De mutatie van de reserve vindt plaats uit de resultaatsbestemming. De bestemmingsreserve wordt 

uitsluitend aangewend voor het doel dat in de titel van de bestemmingsreserve is aangegeven.
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Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-18 31-dec-19

€ € € € €

- jubileumverplichtingen 17.560 21.792 0 0 39.352

- langdurig zieken 100.946 0 0 100.946 0

Totaal voorzieningen 118.506 21.792 0 100.946 39.352

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

31-dec-19

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 3.935

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 19.676

hiervan > 5 jaar 15.741

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken 94.900 214.900

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 94.900 214.900

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 372.400 582.400

Af: aflossingen 157.500 210.000

Stand per 31 december  214.900 372.400

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 120.000 157.500

Stand langlopende schulden per 31 december 94.900 214.900

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 120.000 157.500

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 94.900 214.900

hiervan > 5 jaar 0 0

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 1.7).

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Bank N.V. en luiden als volgt:

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op de bedrijfsuitrusting;

• In de bankconvenanten is een minimale solvabiliteit van 20% en RAK van minimaal 7% overeengekomen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Bank N.V. bedraagt per 31 december 2019 € 250.000 (2018: € 250.000) en de rente 3 maands EURIBOR 

plus 1,75%. 

Voor langdurig zieken is in 2018 een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van 

de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces). De voorziening is in 2019 geheel 

vrijgevallen doordat de medewerkers inmiddels uit dienst zijn getreden.

De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op CAO-bepalingen, 

blijfkans en dienstjaren. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1%.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kosten huisartsen en vacatievergoedingen 727.971 703.063

Crediteuren 655.580 260.618

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 120.000 157.500

Belastingen en premies sociale verzekeringen 375.351 380.078

Schulden terzake pensioenen 35.538 39.820

Nog te betalen salarissen 4.366 3.880

Te verrekenen met Coöperatieve Huisartsenposten Rijnmond UA 15.671 12.869

Nog te betalen personeelskosten 115.764 33.283

Nog te betalen huisvestingskosten 162.979 157.055

Nog te betalen automatiserings- en telefoniekosten 11.546 3.996

Nog te betalen accountantskosten 12.046 25.241

Nog te betalen overige bedrijfskosten 60.563 37.192

Vakantiegeld 306.509 302.677

Vakantiedagen 232.504 214.951

Compensatie-uren 16.209 16.034

Nog te betalen eenmalige uitkering en salaris 20.162 113.615

Totaal overige kortlopende schulden 2.872.759 2.461.872

11. Financiële instrumenten

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling kunnen blootstellen aan markt- 

en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. De instelling handelt in overeenstemming met de interne procedures 

en gedragslijnen niet in financiële derivaten.

Kredietrisico

De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgverzekeraars. De kredietrisico’s zijn beperkt. 

Renterisico

Het renterisico voor de instelling is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake 

van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. 

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans opgenomen verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

Onroerende zaak Jaarhuursom 

2019

Omvang 

verplichting 

komende 5 jaar

Omvang 

verplichting 

resterende jaren

Einddatum 

huurcontract

Vasteland 12 te Rotterdam  €         80.200,00  €       320.800,00  €        185.600,00 30-6-2027

Kleiweg 500 te Rotterdam  €       178.850,00  €       715.400,00  €     1.430.800,00 31-12-2032

Maasstadweg 59 a te Rotterdam  €       124.900,00  €         41.620,00  €                      -   30-4-2021

Prins Constantijnweg 2, te Capelle aan den Ijssel  €       258.000,00  €       645.000,00  €                      -   30-6-2023

Ruwaard van Puttenweg 500 te Spijkenisse  €         62.100,00  €                     -    €                      -   31-12-2020

Erasmus MC te Rotterdam  €         12.700,00  €                     -    €                      -   30-6-2020

Totaal  €      716.750,00  €   1.722.820,00  €    1.616.400,00 

Omschrijving Verplichting 2019 Omvang 

verplichting 

komende 5 jaar

Omvang 

verplichting 

resterende jaren

Einddatum 

contract

Taxivervoer  €    1.531.000,00  €    3.444.750,00  €                      -   31-3-2022

SLA ICT  €       203.000,00  €       203.000,00  €                      -   31-12-2020

Investeringen ICT PC's  €         37.500,00  €         37.500,00  €                      -   31-12-2020

Huur printers  €         26.900,00  €         60.525,00  €                      -   1-4-2022

Totaal  €   1.798.400,00  €   3.745.775,00  €                      -   

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational leae en zijn om die reden niet in de balans 

opgenomen.

Overige verplichtingen

De overige met derden aangegane meerjarige verplichtingen betreffen:

Huurverplichtingen

De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:
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1.6. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Automatise-

Huisvesting ring/telecom Inventaris Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 2.348.697 355.216 457.968 3.161.881

- cumulatieve afschrijvingen 1.718.148 176.831 306.649 2.201.628
Boekwaarde per 1 januari 2019 630.549 178.385 151.319 960.253

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 81.075 26.362 107.437

- afschrijvingen 180.787 73.520 34.948 289.255
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 180.787 154.595 61.310 396.692

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 2.348.697 436.291 484.330 3.269.318

- cumulatieve afschrijvingen 1.898.935 250.351 341.597 2.490.883
Boekwaarde per 31 december 2019 449.762 185.940 142.733 778.435

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 10,0%
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1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2019

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Einde 

rente-vast 

periode

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2020

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ING Bank 3-dec-13 1.755.400 8 jaar financiering 3,45% 3-12-2021 372.400 0 157.500 214.900 0 1 lineair 120.000 zie pagina 11

Totaal 372.400 0 157.500 214.900 0 120.000
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties

Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

De specificatie is als volgt: € € €

Opbrengst telefonische consulten 2.839.950 2.765.000 2.689.250

Opbrengst consulten 16.495.482 16.021.657 15.270.437

Opbrengst visites 3.476.600 3.752.200 3.553.946

22.812.032 22.538.857 21.513.633

Niet-geïnde verrichtingen boekjaar (< 2%) -73.299 -135.247

Totaal 22.738.733 22.538.857 21.378.386

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid met de begroting en voorgaand jaar zijn onderstaand de

 totale productiecijfers opgenomen.

Telefonische consulten 113.598 110.600                107.570

Consulten 131.890 128.100                134.235

Visites 18.531 20.000                  20.877
Totaal 264.019 258.700 262.682

14. Verrekend in tarieven

Via een tijdelijke toeslag op de tarieven is de nacalculatie van 2017 in 2019 verrekend.

De specificatie is als volgt: Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ € €

Opbrengst consulten 3.957 3.843                    -147.862

Opbrengst visites 927 1.000                    -33.749

Totaal 4.884 5.093 -181.611

LASTEN

15. Kosten huisartsen

De specificatie is als volgt: Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ € €

Honoraria huisartsen 6.088.048            6.141.761 5.839.690

Samenwerking acute zorg - substitutie 827.991               1.037.397 766.922

HAP-gerichte, aanvullende scholing 40.903                 84.220 60.265

SBOH-vergoeding AIOS -50.697 -53.000 -52.535

Overige kosten huisartsen 82.752                 96.377 81.440

Totaal Kosten huisartsen 6.988.997 7.306.755 6.695.782

Toelichting:

Vanaf 2015 wordt de SBOH-vergoeding AIOS in twee tranches verstrekt. De eerste tranche van 50% is een bijdrage ter dekking van 

de materiële kosten (huisvesting en automatisering) en voor het organiseren van introductiecursussen. De tweede tranche van 50% 

wordt verstrekt ter compensatie van vertragingstijd, voor projecten en voor scholing. Voor de tweede tranche moet een declaratie 

worden ingediend.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ € €

Lonen en salarissen

Salarissen 6.681.554            6.914.206             6.648.624            

Uitkering ziekengeld (100.444)              in salarissen (56.588)                

6.581.110            6.914.206             6.592.036            

Sociale lasten en pensioenen

Sociale lasten en verzekeringen 1.240.031            1.376.781             1.135.899            

Sociaal fonds 37.739                 39.191                  36.520                 

Pensioenpremies 645.908               600.789                562.350               

1.923.678            2.016.761             1.734.769            

Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ € €

Overige personeelskosten:

Hap-gerichte, aanvullende scholing 306.776               292.992                209.451               

Reiskosten 94.151                 102.074                99.880                 

WIA verzekering 9.192                   7.134                    9.619                   

Ondernemingsraad 9.423                   10.300                  6.797                   

Werving en selectie 18.226                 242                       342                      

Arbodienst 36.160                 40.700                  38.699                 

Ontrekking voorziening jubileumuitgaven 21.792                 -                        (13.640)                

Overige personeelskosten 77.693                 76.932                  36.464                 

573.413               530.374                387.612               

Subtotaal personeelskosten 9.078.201            9.461.341             8.714.417            

Personeel niet in loondienst 759.823               588.282                671.816               

Doorberekende personeelskosten (5.615)                  -                        (5.163)                  

Doorberekeningen gebruik posten (245.978)              (200.000)               (221.554)              

Totaal personeelskosten 9.586.431            9.849.623             9.159.516            

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Aantal werknemers (fulltime basis) 119                      116                      
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ €

Afschrijving huisvesting 180.787               181.453                230.888               

Afschrijving inventarissen 34.948                 36.831                  38.297                 

Afschrijving automatisering 73.520                 79.446                  62.053                 

289.255               297.730                331.238               

Boekverlies materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen 289.255               297.730                331.238               

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ €

Kosten logistiek en vervoer 1.590.311            1.594.740             1.517.629            

Kosten huisvesting 1.081.651            1.110.545             1.037.612            

Kosten automatisering 859.661               945.520                719.563               

Kosten organisatie 582.842               657.974                533.452               

Kosten medische verbruiksartikelen 333.809               318.060                350.591               

Communicatiekosten 284.427               429.910                294.556               

Totaal overige bedrijfskosten 4.732.701            5.056.749             4.453.403            

Kosten logistiek en vervoer

Taxikosten 1.590.311            1.594.740             1.517.629            

Kosten huisvesting

Huur gebouwen 826.428               834.434                794.392               

Schoonmaakwerkzaamheden 149.208               151.882                144.310               

Energiekosten -                       -                        (303)                     

Kantinekosten 62.503                 62.879                  48.973                 

Overige huisvestingskosten 43.512                 61.350                  50.240                 

1.081.651            1.110.545             1.037.612            

Kosten automatisering

(Onderhouds)kosten hardware 203.186               202.000                184.871               

Licentiekosten software 457.792               462.094                437.446               

Servicekosten 6.384                   -                        240                      

Kosten systeembeheer 26.017                 64.500                  36.794                 

Ontwikkelkosten automatisering 112.402               200.926                40.609                 

Overige automatiseringskosten 53.880                 16.000                  19.603                 

859.661               945.520                719.563               

Kosten organisatie

Bestuurskosten 50.703                 74.440                  61.285                 

Algemene verzekeringen 55.317                 29.008                  31.837                 

Salarisadministratie 63.741                 61.124                  57.320                 

Accountantskosten 38.617                 51.800                  57.541                 

Advieskosten 143.869               178.960                156.825               

Contributie InEen 76.419                 84.952                  77.000                 

Incassokosten debiteuren -                       -                        -                       

Abonnementen en vakliteratuur 2.936                   1.554                    6.061                   

Kantoorbenodigdheden 11.362                 13.468                  9.054                   

Samenwerking keten, kwaliteit en

patiëntenvoorlichting 115.260               147.308                60.476                 

Overige organisatorische kosten 24.618                 15.360                  16.053                 

582.842               657.974                533.452               

Kosten medische verbruiksartikelen

Verbandmiddelen en medicijnen 333.809               318.060                350.591               

333.809               318.060                350.591               

Communicatiekosten

Telefoonkosten 201.220               229.576                230.373               

Porti en kopieerkosten 40.150                 39.324                  38.152                 

Drukwerk 43.057                 161.010                26.031                 

284.427               429.910                294.556               
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ €

Bankkosten en rentelasten -20.075 -28.000 -24.276

Totaal financiële baten en lasten -20.075 -28.000 -24.276

20. Honoraria accountant Realisatie 2019  Begroting 2019 Realisatie 2018

€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle (of beoordeling) van de jaarrekening 30.415 47.795

2 Andere werkzaamheden 1.680 0

Totaal honoraria accountant 32.095 47.795

Toelichting:

Het honoraria heeft betrekking op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
H.G.M. van den 

Brink

1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-dec-17

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 139.479

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.534

8 Totaal bezoldiging 151.013

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 157.000

Vergelijkende cijfers 2018

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.127

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.298

5 Totaal bezoldiging 135.425

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 151.000

Onkostenvergoeding H.G.M. van den Brink

bedrag 2019

- vaste en andere onkostenvergoedingen

- binnenlandse en buitenlandse reiskosten 1.321,23

- opleidingskosten

- representatiekosten

- overige kosten 119,70

1.440,93

Op grond van hoofdstuk 6 van de Governancecode Zorg worden de vergoede kosten van de raad van bestuur en het aannemen van 

geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur gespecificeerd naar:
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

H.M. Bolle

S. Shackleton - 

Dijkstra

T. Groenendijk -  

de Vos

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-17 1-mrt-12 1-jan-15
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden 31-dec-19 heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 17.500 12.500 12.500

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 23.500 15.700 15.700

Vergelijkende cijfers 2018

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 15.000 12.500 10.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 22.650 15.100 15.100

G.R.J. de Groot

E.P.W.A. 

Talboom - Kamp

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-16 1-apr-18
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 12.500 12.500

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.700 15.700

Vergelijkende cijfers 2018

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 10.000 7.500

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.100 11.377

Toelichting

De Raad van Toezicht/Commissarissen heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan 

Huisartsenposten Rijnmond B.V. een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft III, met een bijbehorend 

bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 157.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 23.500 en voor de overige leden van de 

Raad van Toezicht € 15.700. Deze maxima worden niet overschreden. 
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Huisartsenposten Rijnmond B.V. heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 13 mei 2020.

De raad van commissarissen van de Huisartsenposten Rijnmond B.V. heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 

van 13 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum

HAP Rijnmond B.V. heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus sinds medio 

maart. Het belangrijkste gevolg is dalende omzet door hogere telefonische afhandeling waarvoor een lager tarief is afgesproken 

dan een fysiek consult. Daarnaast zorgen de maatregelen die zijn getroffen voor stijgende kosten zoals de inzet van persoonlijke 

beschermingsmiddelen, openstelling buiten ANW uren, extra inzet van personeel en inrichting van een digitale huisartsenpost en 

thuiswerkplekken. HAP Rijnmond B.V. streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld 

met de ondersteunende maatregelen van de NZa, zorgverzekeraars en eventueel de bank. Als de situatie daar aanleiding toe 

geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid. 

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 van HAP Rijnmond B.V. zijn de interne maatregelen hoofdzakelijk gericht op 

verbetering van de liquiditeit in overleg met de zorgverzekeraar en het verlagen van de noodcapaciteit als de zorgvraag dat 

toelaat. 

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit zorgverzekeraars bestaat voor HAP Rijnmond B.V. 

nog geen volledige zekerheid. Op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en andere instanties verwacht HAP 

Rijnmond B.V. dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit onder meer doordat 

zorgverzekeraars naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op 

het reguliere prestatieniveau. Ook is eventueel verruiming van het rekening-courant krediet mogelijk door de goede financiële 

uitgangspositie voor de Corona uitbraak. HAP Rijnmond B.V. verwacht dan ook dat de extra kosten en de dalende opbrengsten 

(zie ook hiervoor) in belangrijke mate worden gecompenseerd. 

Vooralsnog is op de algemene faciliteiten 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 HAP Rijnmond B.V. niet beïnvloedbare factoren. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

W.G.

Mevrouw H.G.M. van den Brink

algemeen bestuurder

Rotterdam, 

Raad van Commissarissen

W.G. W.G.

De heer H.M. Bolle Mevrouw M.J. Jager - van den Bos

voorzitter lid

W.G. W.G.

Mevrouw T. Groenendijk - de Vos De heer G.R.J. de Groot

vice-voorzitter lid

W.G.

Mevrouw E.P.W.A. Talboom - Kamp
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2  OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

Conform artikel 19 lid 3 van de statuten behoeft de balans en de staat van baten en lasten de instemming

van het bestuur van de coöperatie.

2.2 Nevenvestigingen

Huisartsenposten Rijnmond B.V. heeft de volgende nevenvestigingen:

- Huisarstenpost Noord, Kleiweg 500 te Rotterdam

- Huisarstenpost Zuid, Maasstadweg 59 a te Rotterdam

- Huisarstenpost IJsselland, Prins Constantijnweg 2, te Capelle aan den Ijssel

- Huisarstenpost Spijkenisse, Ruwaard van Puttenweg 500 te Spijkenisse

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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