
Jaarverslaggeving 2019

Stichting Zorgbeheer De Zellingen

1
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 april 2020



INHOUDSOPGAVE Pagina

5.1 Jaarrekening 2019 

5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2019 4

5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2019 5

5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019 6

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7

5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019 13

5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 22

5.1.7 Mutatieoverzicht financiële vaste activa 22

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019 23

5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2019 24

5.1.10 Enkelvoudige jaarrekening 2019 30

5.1.11 Vaststelling en goedkeuring 32

 

 

5.2 Overige gegevens

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 35

5.2.2 Nevenvestigingen 35

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 35

2
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 april 2020



Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1  GECONSOLIDEERDE 

JAARREKENING

3
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 april 2020



Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 24.524.578 25.087.905

Financiële vaste activa 2 825.000 825.000

Totaal vaste activa 25.349.578 25.912.905

Vlottende activa

Voorraden 3 103.475 115.539

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 539.100 366.274

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 954.086 460.831

Debiteuren en overige vorderingen 6 3.198.976 3.452.542

Liquide middelen 7 12.855.652 14.307.853

Totaal vlottende activa 17.651.289 18.703.040

Totaal activa 43.000.867 44.615.945

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

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 8

Kapitaal 681 681

Bestemmingsreserves 5.308.217 4.703.786

Bestemmingsfondsen 8.280.932 8.280.932

Algemene en overige reserves 306.403 306.403

Totaal groepsvermogen 13.896.233 13.291.802

Voorzieningen 9 1.105.731 1.075.282

Langlopende schulden (nog voor meer 10 18.277.338 20.901.676

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Overige kortlopende schulden 11 9.721.566 9.347.185

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.721.566 9.347.185

Totaal passiva 43.000.867 44.615.945
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 12 60.478.629 55.465.474

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 465.274 2.288.307

Overige bedrijfsopbrengsten 14 2.408.342 1.771.631

Som der bedrijfsopbrengsten 63.352.245 59.525.412

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 48.359.293 44.241.821

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 2.962.024 2.321.254

Overige bedrijfskosten 17 10.535.790 11.053.391

Som der bedrijfslasten 61.857.106 57.616.467

BEDRIJFSRESULTAAT 1.495.139 1.908.945

Financiële baten en lasten 18 -890.708 -940.297

RESULTAAT BOEKJAAR 604.431 968.647

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve vastgoed 604.431 968.647
Algemene / overige reserves 0 0

604.431 968.647
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.495.139 1.908.945

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1, 16 2.960.826 2.321.254

- mutaties voorzieningen 9 30.449 -2.386

- opbrengst verkoop vaste activa. 16 -202.500 0

2.788.775 2.318.868

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 12.064 -5.286
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 4 -172.826 -55.110

- vorderingen 6 253.567 415.988

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 5 -493.255 -477.763

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 -911.855 -125.251

-1.312.306 -247.422

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.971.608 3.980.390

Ontvangen interest 18 1.035 2.358

Betaalde interest 18 -891.744 -942.655

-890.708 -940.297

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.080.900 3.040.093

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -2.426.103 -3.197.755

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 231.105 413.222

Investeringen in overige financiële vaste activa 3 0 -825.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.194.998 -3.609.533

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 10 -1.338.102 -1.343.340

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.338.102 -1.343.340

Mutatie geldmiddelen -1.452.201 -1.912.781

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 14.307.853 16.220.633

Stand geldmiddelen per 31 december 7 12.855.652 14.307.852

Mutatie geldmiddelen -1.452.201 -1.912.781
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

a) Het bieden van verzorging, verpleging, begeleiding en huisvesting aan cliënten met een zorgvraag;

b) het verstrekken van thuiszorg

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Consolidatie

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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

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

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 

en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in 

de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 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: Voorzieningen, verplichtingen onder de 

kortlopende schulden en de overlopende passiva en de onderhanden werk positie voor DBC's.

In de geconsolideerde jaarrekening van De Zellingen worden de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep 

behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of 

waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de 

grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van De Zellingen.

De Zellingen heeft de volgende verbonden stichting:

Stichting Hersenletsel- en Afasiecentrum Rotterdam e.o.:

Naam: Stichting Hersenletsel- en Afasiecentrum Rotterdam e.o.

Vestigingsplaats: Capelle a/d Ijssel

Rechtsvorm: stichting

Het doel van de stichting is:

a. Het bieden van behandeling, begeleiding en nazorg aan mensen met afasie en hun mantelzorgers

b. Het bewerkstelligen van lotgenotencontact en resocialisatie van mensen met afasie en hun mantelzorgers

c. Het vervullen van een steunpuntfunctie voor allen die met afasie te maken hebben, het verstrekken van informatie en 

het bieden van een geschikte locatie als ontmoetingsplaats

d. Al dan niet in samenwerking met andere zorgaanbieders en patiëntorganisaties zorgvernieuwing na te streven en 

verder te ontwikkelen binnen haar werkgebied

Zeggenschap: Het bestuur bestaat uit De Zellingen. De Raad van Toezicht van De Zellingen is tevens toezichthouder 

van Stichting Hersenletsel- en Afasiecentrum Rotterdam e.o.

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (hierna: De Zellingen)  is statutair (en feitelijk) gevestigd te Capelle aan den IJssel, op 

het adres Tsjaikovskistraat 1.  De belangrijkste activiteiten zijn:

De Zellingen is enig bestuurder van Stichting Hersenletsel- en Afasiecentrum Rotterdam e.o. Stichting Hersenletsel- en 

Afasiecentrum Rotterdam e.o. is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorgbeheer de Zellingen. 

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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

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

De Zellingen zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het 

vast actief.

Groot onderhoud:

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven 

toegewezen aan de samenstellende delen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de 

verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 

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

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

aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf 

het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van De Zellingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de verwachte economische levensduur eventueel rekening houdend met een restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2,5% - 10%.

• Machines en installaties :  5% - 20%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33,3%
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Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de 

vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het 

onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die 

ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in 

mindering gebracht.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is 

de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 

wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de 

geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, 

worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 

waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om 

de verkoop te realiseren. 

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 de nominale waarde.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.  Eventueel onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. 

Er zijn geen triggering events, indicaties of omstandigheden verondersteld op grond waarvan sprake kan zijn van een 

bijzondere of duurzame waardevermindering. De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het 

voornemen bestaat deze te verkopen, zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van 

verkoop in lege staat en kosten koper.

Op grond van de uitgevoerde analyse, concludeert De Zellingen dat geen sprake is van duurzame 

waardeverminderingen.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Een voorziening wordt getroffen 

op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid die wordt ingeschat op basis van een post-voor-post 

beoordeling.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening langdurig zieken

Voorziening jubileumverplichtingen

Schulden

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante 

waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 

blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1%.

De voorziening langdurig zieken betreft een voorziening voor op balansdatum bestaande verplichtingen voor het 

doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk 

niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij de verplichtingen is rekening 

gehouden met kosten voor het reintegratietraject en een te betalen transitievergoeding. Er is gelet op de korte looptijd 

van verplichtingen geen rekening gehouden met een disconteringsvoet, omdat dit van beperkte invloed is op de hoogte 

van de voorziening.

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 (nominale waarde). 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 

schulden.

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. 

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

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

verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

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

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een passief, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het 

jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 

opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de 

mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte 

kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze 

kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 

worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 

opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn gerealiseerd.

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

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingdienst.

De Zellingen 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 De Zellingen. De verplichtingen, 

die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en 

Welzijn. De Zellingen betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 

werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 

januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de 

dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 

gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2019  bedroeg de 

beleidsdekkingsgraad 96,5% (actuele dekkingsgraad ultimo december 2019: 99,2%). Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 125%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen maximaal 10 jaar hieraan te kunnen 

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

premieverhogingen door te voeren. De Zellingen 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. De Zellingen heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een 

uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar 

onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een 

reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de 

grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van 

de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt 

waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 

ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Rentebaten en rentelasten worden tijdevenredig verwerkt., rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten.op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekeningen van de efectieve rente worden 

meegenomen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 

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

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 

Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-

verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 18.805.126 19.910.958

Machines en installaties 413.805 502.318

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.357.795 4.487.580

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 947.851 187.049

Totaal materiële vaste activa 24.524.578 25.087.905

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 25.087.905 24.624.626

Bij: investeringen 2.426.104 3.197.755

Af: afschrijvingen -2.960.826 -2.321.254

Af: desinvesteringen -28.605 -413.222

Boekwaarde per 31 december 24.524.578 25.087.905

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6. 

Onder de materiële vaste activa is voor een boekwaarde van € 5,097K aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling 

alleen het economisch eigendom heeft. Dit betreft het gebouw De Meander waarvan het juridisch eigendom bij Vestia berust. 

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 bijlage 5.1.8.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 0 0

Overige vorderingen 825.000 825.000

Totaal financiële vaste activa 825.000 825.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 825.000 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 825.000

Af: afschrijvingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 825.000 825.000

Toelichting:

3. Voorraden 

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

€ €

Hulpmiddelen 103.475 115.539

Totaal voorraden 103.475 115.539

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

In 2018 is € 825.000 vastgezet ten behoeve van een garantstelling aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor een lening bij de 

BNG. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

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

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 633.588 556.308

Af: voorziening onderhanden werk 94.488 190.034

Totaal onderhanden werk 539.100 366.274

Toelichting:

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 460.831 0 460.831

Financieringsverschil boekjaar 0 0 954.086 954.086

Betalingen/ontvangsten 0 0 -508.131 0 -508.131

Correcties voorgaande jaren 0 0 47.300 0 47.300

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 0 954.086 954.086

Saldo per 31 december 0 0 0 954.086 954.086

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Zorgkantoor Achmea c c c a

Zorgkantoor Midden holland 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 954.086 460.831

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

954.086 460.831

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 42.921.533 37.943.830

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 41.967.447 37.482.999

Totaal financieringsverschil 954.086 460.831

Toelichting:

In het saldo per 31 december 2019 zit ook het financieringsverschil voor de kwaliteitsgelden.

Het gaat hier om het onderhanden werk inzake Geriatrische Revalidatiezorg dat valt onder de zorgverzekeringswet 

Het financieringsverschil ontstaat als gevolg van afwijkingen tussen bevoorschotting en werkelijke opbrengst. 

Het stadium van vaststelling wijzigt na formele bevestiging van danwel het zorgkantoor, danwel de NZA.

en uiteindelijk gefactureerd wordt aan verzekeraars. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.018.398 2.370.410

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 481.242 542.929

Overige vorderingen: 398.886 212.593

Overige overlopende activa: 300.450 326.611

Totaal debiteuren en overige vorderingen 3.198.976 3.452.542

Toelichting:

7. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 12.850.752 14.296.587

Kassen 4.899 11.265

Totaal liquide middelen 12.855.652 14.307.852

Toelichting:

Het saldo van debiteuren daalt licht door afname van vorderingen op verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Een voorziening 

voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

De overige overlopende activa betreft met name een vordering inzake de compensatieregeling transitievergoeding.

De Zellingen kan vrij beschikken over haar liquide middelen. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Groepsvermogen

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

€ €

Kapitaal 681 681

Bestemmingsreserves 5.308.217 4.703.786

Bestemmingsfondsen 8.280.932 8.280.932

Algemene en overige reserves 306.403 306.403

Totaal groepsvermogen 13.896.233 13.291.802

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Kapitaal 681 0 0 681

Totaal kapitaal 681 0 0 681

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve vastgoed 4.703.786 604.431 0 5.308.217

Totaal bestemmingsreserves 4.703.786 604.431 0 5.308.217

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

RAK 8.280.932 0 0 8.280.932

Totaal bestemmingsfondsen 8.280.932 0 0 8.280.932

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 306.403 0 0 306.403

Totaal algemene en overige reserves 306.403 0 0 306.403

Toelichting:

In 2019 wordt - evenals in 2018 - het resultaat volledig toegevoegd aan deze reserve. Mede omdat het positieve resultaat van De 

Zellingen wordt veroorzaakt door uitstel van investeringen en het daardoor ontstane resultaat op kapitaalslasten. De 

bestemmingsreserve vastgoed is feitelijk onderdeel van de RAK en onderhevig aan dezelfde beperkingen t.a.v. de besteding. 

De Zellingen heeft een deel van haar reserves geoormerkt onder de noemer bestemmingsreserve vastgoed voor de komende 

investeringen in toekomstig onderhoud en nieuwbouw.

17
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 april 2020



 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 604.431 968.648

Totaalresultaat van de instelling 604.431 968.648

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019

€ € € € €

- langdurig zieken 413.762 289.347 367.377 0 335.731

- persoonlijk budget levensfase 174.438 0 174.438 0 0

- jubileumverplichtingen 274.262 515.339 19.601 0 770.000

- ORT voorziening 170.217 0 170.217 0 0

- leegstand Reigerlaan 42.603 0 42.603 0 0

Totaal voorzieningen 1.075.282 804.686 774.236 0 1.105.731

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 244.768

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 357.964

hiervan > 5 jaar 536.000

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening PBL is afgeboekt aangezien de voorziening was gevormd voor een overgangsregeling voor jaarlijks recht op 

extra bovenwettelijke vakantie-uren (zie ook artikel 6.2 CAO VVT). Wij constateren dat er geen opbouw van rechten is. 

De regeling is in de plaats gekomen van de reeds bestaande rechten. Deze zitten verwerkt in het reguliere verlofsaldo. 

De jubileumvoorziening is fors omhoog gegaan. De belangrijkste wijzigingen in de berekening die dit verschil veroorzaken zijn: 

 - Het wel vormen van een voorziening voor gratificatie bij het bereiken van de AOW leeftijd conform de CAO VVT. 

 - Er is een andere opbouw van de berekening en de parameters (disconteringsvoet, blijfkans) wijken af.

De ORT voorziening was gevormd voor de verplichtingen die voortvloeien uit de CAO afspraken inzake de nabetaling van ORT

over de jaren 2012 t/m 2015 over verlof in die jaren. De voorziening had betrekking op zowel medewerkers die nog in dienst 

er voor gekozen om de voorziening af te boeken.

zijn als medewerkers die reeds uit dienst zijn per balansdatum. In 2019 hebben er geen uitbetalingen plaats gevonden. Derhalve is 

De leegstandsvoorziening betrof het bedrag aan huur dat t/m 2019 doorbetaald moet worden op grond van de afgesloten 

huurovereenkomst terwijl het onderhevige pand niet langer in gebruik is bij De Zellingen. Het gaat om het pand aan de Reigerlaan. 

De activiteiten zijn verhuisd naar de Linie. 

De voorziening voor langdurig zieken is licht afgenomen, mede door bijstelling van de inschatting of in de voorziening opgenomen 

medewerkers wel of niet terugkeren in het arbeidsproces.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

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

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

€ €

Schulden aan banken 13.290.416 15.423.033

Financial lease verplichting 4.986.919 5.478.643

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 18.277.335 20.901.676

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 22.239.778 23.583.118

Af: aflossingen 1.338.102 1.343.340

Stand per 31 december  20.901.676 22.239.778

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.624.339 1.338.102

Stand langlopende schulden per 31 december 18.277.337 20.901.676

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.624.339 1.338.102

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 18.277.337 20.901.676

hiervan > 5 jaar 12.186.303 15.451.187

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de BNG en ING bank luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op de locaties Rijckehove en Crimpenersteyn
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 1.261.809 1.922.997

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 2.624.339 1.338.102

Belastingen en premies sociale verzekeringen 974.895 695.661

Schulden terzake pensioenen 209.654 143.832

Nog te betalen salarissen 41.063 29.045

Te betalen interest 79.747 88.982

Vakantiegeld 1.408.399 1.309.530

Vakantiedagen 1.756.413 1.241.294

Overige overlopende passiva: 1.365.247 2.577.742

Totaal overige kortlopende schulden 9.721.566 9.347.184

Door het reclassificeren van bepaalde grootboekrekeningen in 2019 zijn de vergelijkende cijfers aangepast 

met dezelfde reclassificering.

De aflossingsverplichting komend boekjaar is fors hoger omdat er 1 lening overgesloten is in 2020 naar een andere partij.

De post belastingen en premies is gestegen t.o.v. 2018. Dit voornamelijk doordat er in 2018 een vordering opgenomen was,

 terwijl het een schuld betrof.

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

Toelichting:

Grondcomponent financial lease Vestia en variabele kosten

Verplichting huurcontract Rhijnspoor

 In december 2018 is een huurcontract afgesloten voor de locatie Rhijnspoor met een looptijd van 5 jaar.

De betalingsverplichting bedroeg toen €183.000, deze wordt elk jaar geïndexeerd. 

Bankgarantie

Er is een bankgarantie van € 11.218 afgesloten voor de borg van het huurpand aan de Linie 5a te Capelle aan den Ijssel 

(Afasiecentrum).

Gemeentegarantie lening

De gemeente Zuidplas staat garant voor een lening (1.8 mln) die afgesloten is bij de BNG Bank. 

Verplichting inzake printers en copiers

In 2018 is een contract afgesloten voor €188.000 incl. BTW per jaar. Dit contract loopt tot september 2024

Uit de huurovereenkomst met Vestia vloeit tot 2030 een verplichting voort voor het gebruik van de grond alsmede variabele kosten 

die gemoeid zijn met de huur van De Meander.

In 2018 is een nieuw proces ingericht voor de verwerking van inkoopfacturen. Dit heeft geleid tot een incidenteel hoger saldo in 

2018, wat het verschil ten opzichte van 2019 verklaard. 

De daling van de overlopende passiva betreft deels de afboekingen van de reservering ICT (525K) en deels afboekingen van 

gehonoreerde overproducties (550K).
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Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele

materiële nacontroles worden als beperkt ingeschat.

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 

vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het 

macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, 

respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren 

kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, 

welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats 

nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 

gecommuniceerd.

Voor 2019 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 1.146,8 miljoen voor geriatrische revalidatiezorg en 

eerstelijnsverblijf en EUR 4.098,2 miljoen voor verpleging en verzorging 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat 

nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019. Stichting Zorgbeheer De Zellingen is niet in staat een 

betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als 

gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2019.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 38.113.727 2.641.250 7.447.420 187.049 48.389.446

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 18.202.769 2.138.933 2.959.840 0 23.301.542

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 19.910.958 502.318 4.487.580 187.049 25.087.905

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 388.040 167.375 798.243 1.072.446 2.426.104

- afschrijvingen 1.493.280 256.230 922.856 288.459 2.960.826

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0

0

- terugname geheel afgeschreven activa 0

  .aanschafwaarde 2.437.575 5.296.300 9.527.332 0 17.261.208

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 2.437.575 5.296.300 9.527.332 0 17.261.208

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 592 -344 -751 23.184 22.681

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 -5.923 0 -5.923

  per saldo 592 -344 5.172 23.184 28.605

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.105.832 -88.512 -129.786 760.803 -563.327

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 36.063.601 -2.487.332 -1.280.919 1.236.310 33.531.661

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 17.258.474 -2.901.137 -5.638.713 288.459 9.007.083

Boekwaarde per 31 december 2019 18.805.126 413.805 4.357.795 947.851 24.524.578

Afschrijvingspercentage 2,5% - 10% 5% - 20% 10% - 33,3% 0,0%

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen 

in groeps-

maatschappijen

Deelnemingen 

in overige 

verbonden 

maatschappijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschappijen

Vorderingen op 

overige 

verbonden 

maatschappijen

Vorderingen 

op 

participanten 

en op 

maatschappij

en waarin 

wordt 

deelgenome

n

Overige 

effecten

Vordering 

op grond 

van 

compensatie

regeling

Overige 

vorderingen

Totaal

€ € € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2019 0 0 0 0 0 0 0 825.000 825.000

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2019 0 0 0 0 0 0 0 825.000 825.000

Som waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

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

Aflos-

sing 2020

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ING 24-dec-99 4.991.582 30 Hypothecair 3,07% 1.610.920 0 166.991 1.443.929 0 9 Lineair 1.443.929 Hypotheek

BNG 28-apr-98 7.941.154 40 Hypothecair 4,88% 4.119.474 0 198.529 3.920.945 2.729.771 20 Lineair 198.529 Hypotheek

BNG 31-mei-99 2.949.571 40 Hypothecair 3,75% 1.530.091 0 73.739 1.456.352 1.013.915 20 Lineair 73.739 Hypotheek

BNG 4-jan-99 4.991.582 40 Hypothecair 2,29% 2.620.585 0 124.788 2.495.797 1.715.861 20 Lineair 124.788 Hypotheek

BNG 1-jun-11 1.815.122 20 Onderhands 4,59% 1.179.829 0 90.756 1.089.073 544.536 12 Lineair 90.756 Gemeentegarantie

BNG 3-mrt-98 1.283.347 35 Onderhands 4,60% 824.332 0 39.366 784.966 507.690 14 Annuïteiten 41.177 Bankgarantie

BNG 7-jul-06 6.800.000 40 Hypothecair 2,58% 4.391.668 0 159.697 4.231.971 3.273.788 27 Lineair 159.697 Hypotheek

Vestia 29-mrt-10 13.026.278 20 Financial lease 5,50% 5.962.879 0 484.236 5.478.643 2.400.742 11 Lineair 491.724 Huurcontract

Totaal 22.239.778 0 1.338.102 20.901.676 12.186.303 2.624.339
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 12.924.116 13.416.125

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 42.921.533 37.943.830

Opbrengsten Wmo 4.632.980 4.105.518

Totaal 60.478.629 55.465.474

Toelichting:

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Kwaliteitsimpuls 0 1.844.761

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 465.274 443.546

Totaal 465.274 2.288.307

Toelichting:

In 2018 is een eenmalige subsidie kwaliteitsimpuls ontvangen. Dit is de voorloper van de kwaliteitsgelden (zie ook de Wlz 

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Overige dienstverlening: 870.828 871.020

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 1.342.415 652.902

Opbrengst Afasie en PGB 195.100 247.708

Totaal 2.408.342 1.771.631

Toelichting:

Onder de zorgverzekeringswet zijn zowel de opbrengsten wijkverpleging als geriatrische revalidatiezorg opgenomen. 

Daarnaast zijn er hogere detacheringsopbrengsten en is een vordering opgenomen voor de compensatieregeling transitievergoeding.

De overige opbrengsten zijn deels hoger omdat de verkoopopbrengst (200K) van Zadkinerade hierin zijn verantwoord. 

opbrengsten, waar de voorloper (kwaliteitsimpuls) in 2018 was verantwoord onder de subsidies.

opbrengsten).

De WLZ opbrengsten stijgen deels door indexatie van tarieven. Daarnaast zijn de kwaliteitsgelden verantwoord onder de Wlz 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 34.503.613 31.784.230

Sociale lasten 5.844.330 5.010.893

Pensioenpremies 2.711.730 2.453.247

Andere personeelskosten: 1.767.996 1.424.129

Subtotaal 44.827.670 40.672.499

Personeel niet in loondienst 3.531.623 3.569.322

Totaal personeelskosten 48.359.293 44.241.821

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 840 795

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.962.024 2.321.254

Totaal afschrijvingen 2.962.024 2.321.254

Toelichting:

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.690.569 2.512.860

Algemene kosten 3.014.253 4.242.993

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.248.318 1.974.329

Onderhoud en energiekosten:   

- Onderhoud 833.745 763.122

- Energiekosten gas 361.377 298.533

- Energiekosten stroom 348.422 322.051

- Energie transport en overig 0 0

Subtotaal 1.543.543 1.383.705

  

Huur en leasing 1.039.107 939.504

Totaal overige bedrijfskosten 10.535.790 11.053.391

Toelichting:

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans 5.1.5 punt 1 materiële vaste activa.

De algemene kosten zijn gedaald t.o.v. 2018 als gevolg van het afronden van enkele adviesprojecten begin 2019.                              

Kosten voor onderhoud zijn licht gedaald doordat er beter gestuurd wordt op projecten die geactiveerd zijn in 2019. 

o.a. door een hogere opslag op loongerelateerde verplichtingen op de balans.

Personeelskosten zijn gestegen als gevolg van meer inzet van medewerkers voor de zorg. Daarnaast zijn de sociale lasten gestegen 

25
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 april 2020



 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 1.035 2.358

Subtotaal financiële baten 1.035 2.358

Rentelasten -891.744 -942.655

Subtotaal financiële lasten -891.744 -942.655

Totaal financiële baten en lasten -890.708 -940.297
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

19. WNT-verantwoording 2019 Stichting Zorgbeheer De Zellingen

1c. Toezichthoudende functionarissen

De WNT is van toepassing op Stichting Zorgbeheer De Zellingen. De Zellingen valt in 2019 - evenals in 2018 - in bezoldigingsklasse IV. Bij klasse 

IV hoort een bezoldigingsmaximum voor de bestuurder van € 179.000. Voor de Raad van Toezicht geldt een bezoldigingsmaximum van € 26.850 

voor de voorzitter en € 17.900 voor de overige leden.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019

bedragen x € 1 F.A van der Sloot T. van Wijngaarden

Functiegegevens Bestuurder N.v.t

Aanvang en einde functievervulling in 

2019
01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
1

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
105557

Beloningen betaalbaar op termijn 10527

Bezoldiging 116084

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
179000

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. 

Gegevens 2018

bedragen x € 1 F.A. van der Sloot T. van Wijngaarden

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 

2018
1/3 - 31/12 01/01 - 30/09

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
1 1

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
81969 139794

Beloningen betaalbaar op termijn 8846 8487

Bezoldiging 90815 148281

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
144197 128647

Gegevens 2019

bedragen x € 1 R.M. de Koning F. Stark R.A. Helder S.J.A. Timmerman

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2019
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 15000 10000 10000 10000

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
26850 17900 17900 17900

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t N.v.t.
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Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019

een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Gegevens 2018

bedragen x € 1 R.M. de Koning F. Stark R.A. Helder S.J.A. Timmerman

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2018
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 15000 10000 10000 10000

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
25800 17200 17200 17200

Gegevens 2019

bedragen x € 1 M. el Mokaddem G.C. Convent
A.M.A.T. Beukman - 

Zuure

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2019
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 10000 10000 10000

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
17900 17900 17900

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2018

bedragen x € 1 M. el Mokaddem G.C. Convent
A.M.A.T. Beukman - 

Zuure

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2018
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 10000 10000 10000

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
17200 17200 17200

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

20. Honoraria accountant 2019 2018

€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

Controle van de jaarrekening 93.775 107.690

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 13.552 52.030

Niet-controlediensten 1.500 0

Totaal honoraria accountant 108.827 159.720

Toelichting:

21. Transacties met verbonden partijen

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

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

punt 19.

Totaal honoraria accountant laat een daling zien als gevolg van de wisseling van accountantskantoor in 2019.
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5.1.10 Enkelvoudige jaarrekening

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 24.524.578 25.087.905

Financiële vaste activa 825.000 825.000

Totaal vaste activa 25.349.578 25.912.905

Vlottende activa

Voorraden 103.475 115.539

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 539.100 366.274

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 954.086 460.831

Debiteuren en overige vorderingen 3.198.976 3.452.543

Liquide middelen 12.848.019 14.306.217

Totaal vlottende activa 17.643.656 18.701.404

Totaal activa 42.993.233 44.614.309

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

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 681 681

Bestemmingsreserves 5.308.217 4.703.786

Bestemmingsfondsen 8.268.510 8.273.733

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 13.577.408 12.978.200

Voorzieningen 1.105.731 1.075.282

Langlopende schulden (nog voor meer 18.277.328 20.901.675

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Overige kortlopende schulden 10.032.767 9.659.152

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10.032.767 9.659.152

Totaal passiva 42.993.233 44.614.309

Hierna volgen de balans en resultatenrekening van de enkelvoudige jaarrekening van Stichting 

Zorgbeheer de Zellingen. In de geconsildeerde jaarrekening zijn de cijfers van Stichting 

Hersenletsel- en Afasiecentrum Rotterdam e.o.geconsolideerd. De omvang van deze stichting is 

van te verwaarlozen betekenis. Er zijn daarom geen wezenlijke verschillen met de geconsolideerde 

jaarrekening.

In de enkelvoudige jaarrekening is de presentatie van het eigen vermogen en de rekeningcourant 

positie van Stichting Hersenletsel en Afasiecentrum aangepast. De vergelijkende cijfers zijn 

eveneens aangepast.
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5.1.10 Enkelvoudige jaarrekening

ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 59.970.925 55.090.749

Subsidies 443.393 2.271.806

Overige bedrijfsopbrengsten 2.313.436 1.645.507

Som der bedrijfsopbrengsten 62.727.754 59.008.062

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 47.955.148 43.856.761

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.962.024 2.321.254

Overige bedrijfskosten 10.320.667 10.998.852

Som der bedrijfslasten 61.237.838 57.176.867

BEDRIJFSRESULTAAT 1.489.916 1.831.195

Financiële baten en lasten -890.708 -862.547

RESULTAAT BOEKJAAR 599.208 968.648

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve vastgoed 599.208 968.648

Algemene / overige reserves 0 0
599.208 968.648
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5.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Zorgbeheer De Zellingen heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 14 april 2020.

De raad van toezicht van de Stichting Zorgbeheer De Zellingen heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 

van 22 april 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

De Zellingen heeft net als de rest van Nederland te kampen met de gevolgen van het Corona virus. Intern zijn maatregelen genomen 

om te sturen op mogelijke effecten op onze organisatie, onze cliënten en medewerkers. De financiële effecten van deze crisis op het 

moment van opstellen van de jaarrekening is nog lastig te overzien. Zorgverzekeraars Nederland heeft middels een brief 

gecommuniceerd dat zorginstellingen gecompenseerd worden voor extra kosten en omzetderving. Daarnaast wordt waar nodig de 

bevoorschotting bijgesteld tot het oorspronkelijke niveau om liquiditeitsproblemen te voorkomen. 

De Zellingen heeft de impact van de ontstane situatie op haar bedrijfsvoering en financiële gezondheid geëvalueerd. Middels 

scenario’s op grond van de huidige uitval van productie – als gevolg van leegstand of het niet kunnen leveren van zorg als gevolg van 

de Corona maatregelen – en toegenomen kosten als gevolg van oplopend ziekteverzuim is de mogelijke financiële impact in kaart 

gebracht. De effecten hiervan zijn op dit moment nog beperkt. Wij constateren dat er sprake is van grote onzekerheid over verdere 

ontwikkeling van het Corona virus. Deze onzekerheid kan effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële gezondheid van de 

Zellingen. Als gevolg van de bestaande onzekerheden zijn deze effecten echter niet goed in te schatten. De uiteindelijke impact is 

afhankelijk van de het verdere verloop van het Corona virus en de uitwerking van de compensatiemaatregelen door de overheid en 

Zorgverzekeraars Nederland.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

Bestuurder

F.A. van der Sloot

W.G. W.G.

Voorzitter RvT Lid RvT

R.M. de Koning S.J.A. Timmerman

W.G. W.G.

Lid RvT Lid RvT

R.A. Helder F. Stark

W.G. W.G.

Lid RvT Lid RvT

E.M.A.T. Beukman - Zuure G.C. Convent

W.G.

Lid RvT

M. El Mokaddem
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

zorgactiviteiten van Stichting Zorgbeheer De Zellingen .

In de statuten is bepaald, conform artikel 2.4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat voor de 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen is gevestigd op meerdere locaties in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den 

IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel.

35
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 april 2020



 

Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 april 2020




