
Jaarverslag 2018 Stichting Fokus 
 
Fokus is de steunstichting van de Stichting Fokus Exploitatie. Fokus ondersteunt activiteiten die de 
ontwikkeling en ontplooiing van het Fokuswonen in Nederland mogelijk maken, verbeteren en de 
continuïteit er van verzekeren. 
 
Algemeen beleid 
Ter ondersteuning van het werk van Fokus Exploitatie beheert Fokus een vermogen dat deels is belegd 
in een aan Fokus Exploitatie verhuurd kantoorpand. Dit pand dient goed onderhouden te worden. Naar 
aanleiding van een extern uitgevoerd onderzoek werd in 2016 het jaarlijks aan het Fonds Groot 
Onderhoud (kantoorpand Groningen) te doteren bedrag opnieuw bepaald en wel op € 50.000 per jaar. 
Aan die jaarlijkse toevoeging ligt een uitvoerige berekening ten grondslag op basis van een meerjaren 
onderhoudsplan. Tevens heeft een taxatie van het pand plaatsgevonden om eventueel toekomstige 
beslissingen omtrent het pand van Stichting Fokus te kunnen ondersteunen. 
 
Cliënten behoeftenonderzoek 
Strategische ontwikkeling begint bij wat de behoefte is onder cliënten. Fokus exploitatie heeft in 2018 een 
behoeftenonderzoek laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige behoefte onder de Fokuscliënten.  
Fokus heeft dit onderzoek met €122.900 ondersteund.  
 
Stelselwijziging en impairment 
Besloten is om de waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa met ingang van 1 januari 2017 
aan te passen. De reden voor deze stelselwijziging is gelegen in de verbetering van het inzicht dat de 
jaarrekening geeft, aangezien de nieuwe waarderingsgrondslag meer in overeenstemming is met de 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ640).  
 
De stelselwijziging heeft een impairment tot gevolg, welke is verwerkt in de cumulatieve afschrijvingen en 
het eigen vermogen per 1/1/2017. De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans en winst- en 
verliesrekening van het voorgaande jaar zijn aangepast aan het nieuwe stelsel. 
 
Resultaat 
De exploitatierekening over 2018 sloot op € 10.299,- negatief, welk bedrag is onttrokken aan de 
algemene reserve. 
 
Risico’s 
Er zijn geen risico’s welke verband houden met activiteiten en resultaten van de Stichting Fokus. 
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