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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

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

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 51.325.630 50.195.382

Totaal vaste activa 51.325.630 50.195.382

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 957.976 125.897

Debiteuren en overige vorderingen 7 2.601.000 2.912.295

Liquide middelen 9 4.906.217 8.694.131

Totaal vlottende activa 8.465.193 11.732.323

Totaal activa 59.790.823 61.927.705

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

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 10

Kapitaal 272 272

Bestemmingsreserves 903.462 893.599

Bestemmingsfondsen 24.781.542 24.713.077

Algemene en overige reserves 3.334.929 3.193.104

Totaal groepsvermogen 29.020.205 28.800.052

Voorzieningen 11 376.218 533.801

Langlopende schulden (nog voor meer 12 20.921.649 24.233.796

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0

Overige kortlopende schulden 13 9.472.752 8.360.057

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.472.752 8.360.057

Totaal passiva 59.790.823 61.927.705
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 43.142.611 38.320.044

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 1.122.455 1.378.204

Overige bedrijfsopbrengsten 18 3.114.041 3.392.564

Som der bedrijfsopbrengsten 47.379.107 43.090.813

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 35.588.173 31.388.556

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 2.478.696 2.322.418

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 8.591.649 7.492.439

Som der bedrijfslasten 46.658.518 41.203.413

BEDRIJFSRESULTAAT 720.589 1.887.399

Financiële baten en lasten 23 -500.438 -579.021

RESULTAAT BOEKJAAR 220.150 1.308.377

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 68.465 1.417.434

Bestemmingsreserve loonkosten arbeidsongeschiktheid 0 -173.592

Bestemmingsreserve kwaliteit doorontwikkeling -84.026 0

Resultaat WMO 93.886 -137.775

Resultaat overig geen Wlz 115.972 154.128

Algemene reserve 25.853 48.183
220.150 1.308.377
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 720.589 1.887.399

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 2.478.696 2.344.957

- mutaties voorzieningen 11 -157.582 176.385

2.321.114 2.521.342

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 7 311.295 -632.389

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 -832.079 -76.639

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 1.112.698 973.498

591.914 264.470

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.633.617 4.673.211

Ontvangen interest 23 58.941 76.820

Betaalde interest 23 -559.379 -655.842

Ontvangen dividenden 23 0 0

-500.438 -579.022

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.133.178 4.094.190

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -3.608.942 -2.942.519

Bijzondere waardeverminderingen 0 0

Investeringen in overige financiële vaste activa 3 0 0

Desinvesteringen materiële vaste activa 3 0 156.729

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.608.942 -2.785.790

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 0 0

Wijziging opgenomen aflossing 2019 / 2018 12 -472.412 22.035

Aflossing langlopende schulden 12 -2.839.735 -2.810.490

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.312.147 -2.788.455

Mutatie geldmiddelen -3.787.914 -1.480.058

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 8.694.131 10.174.189

Stand geldmiddelen per 31 december 9 4.906.217 8.694.131

Mutatie geldmiddelen -3.787.914 -1.480.058

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. 

Dit betreft de volgende stichtingen:

Verbonden rechtspersonen

De stichting heeft geen verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie zijn betrokken. 

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.

* Stichting Zorg aan Huis Friesland

* Stichting Zorg aan Huis Groningen

Stichting Zorggroep Drenthe Holding staat aan het hoofd van de groep, waaronder vallen, Stichting Zorggroep 

Drenthe, Stichting Zorggroep Drenthe Thuis, Stichting Zorg aan Huis Friesland en Stichting Zorg aan Huis 

Groningen.

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

* Stichting Zorggroep Drenthe Thuis

Stichting Zorggroep Drenthe Holding  is statutair (en feitelijk) gevestigd te Assen, op het adres Industrieweg 15, 

en is geregistreerd onder KvK-nummer 41020216.

De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van intramurale- (Wlz) en extramurale zorg  (Zvw) en zorg in het 

kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

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

* Stichting Zorggroep Drenthe

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.

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden 

partij.

Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het 

groepshoofd Stichting Zorggroep Drenthe Holding aan te merken als verbonden partij. De transacties bestaan 

grotendeels uit diensten geleverd door en vanuit het Centraal Bureau van de Stichting Zorggroep Drenthe.

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen en schulden uit hoofde van het financieringstekort of - overschot:

Liquide middelen

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs of de 

vervaardigingsprijs, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

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

genummerd.

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 opgenomen voor de nominale waarde.

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 Stichting Zorggroep Drenthe 

Holding.

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

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. 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 %. (Nieuwbouw vanaf 2015 wordt er een restwaarde van het gebouw aangehouden 

van 25% van de aanschafwaarde)

• Machines en installaties : 5 %. (Nieuwbouw vanaf 2015 wordt er een restwaarde van de installaties 

aangehouden van 25% van de aanschafwaarde)

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %.  

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.

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

voordelen naar Stichting Zorggroep Drenthe 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.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieke medewerkers

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 

een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

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

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast.

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

nominale waarde van de in de komende 5 jaar uit te keren jubileumuitkeringen.

Zorggroep Drenthe is verplicht om gedurende twee jaren het salaris van een zieke medewerker door te betalen. 

Voor het eerste jaar geldt een doorbetalingsverplichting van 100% en het tweede jaar 70%

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

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

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

kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.

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 contante 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zorggroep Drenthe heeft voor langdurig zieke medewerkers een voorziening gevormd. Deze voorziening dient 

ter dekking van verplichtingen die ontstaan bij uitdiensttreding na 2 jaar en waar een transitievergoeding moet 

worden uitgekeerd.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultaatrekening 

gemaakt in de volgende segmenten: Wlz, Wmo en niet Wlz - gerelateerde activiteiten.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 

derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel 

van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel 

ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 

wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Stichting Zorggroep Drenthe Holding heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 

opgebouwd bij Stichting Zorggroep Drenthe Holding. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van 

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

Zorggroep Drenthe Holding 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. Stichting 

Zorggroep Drenthe Holding heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 

tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Zorggroep 

Drenthe Holding heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 

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

waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 

en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te 

voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

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

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten.

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

verantwoord.

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 32.689.169 33.334.499

Machines en installaties 14.045.351 14.057.458

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.709.651 2.606.320

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.881.459 197.105

Totaal materiële vaste activa 51.325.630 50.195.382

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 50.195.384 49.754.549

Bij: investeringen 3.608.942 2.942.519

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 2.478.696 2.344.957

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 156.729

Boekwaarde per 31 december 51.325.630 50.195.382

Toelichting:

De investeringen die in Bedrijfsgebouwen en Terreinen in 2019 zijn gedaan, hebben betrekking op vervanging van keukens op de 

locatie Symphonie, verbouw toiletgroep locatie Centraal Bureau, aanleg van tuin en parkeerplaatsen locatie Spectrum (€ 25.383), 

verbouw wellness locatie Messchenstaete en diverse verbouwingen locaties Vijverhof / Spectrum.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

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 5.1.9.

De investeringen die in Machines en Installaties in 2019 zijn gedaan, hebben betrekking op vervanging van de 

zusteroproepinstallatie locaties Vijverhof en Symphonie, aanschaf zonnepanelen locatie Symphonie, vervanging profielcilinder 

locatie Wenning, vervanging tapwateropwekking locatie Symphonie, vervanging verdeler technische ruimte locatie Mozaiek , 

vervanging sloten locaties Vijverhof / Symphonie / Mozaiek, vervanging airco locatie Symphonie, aanpassing koper- zilverinstallatie 

locatie Vijverhof, overige investeringen op de locaties Vijverhof / Symphonie / Wenning / Spectrum.

De investeringen die in Andere Vaste Bedrijfsmiddelen in 2019 zijn gedaan, hebben betrekking op overname inventaris van 

Buurtzuster, inrichting locatie Symphonie, hoog-laag bedden, combisteamers locaties Symphonie en Spectrum , inrichting 

appartementen Messchenstaete, kassasystemen M+ , diverse investeringen in inventaris, investeringen in computers, overname 

vervoersmiddelsen (auto's) van Buurtzuster, aanschaf van in totaal negen auto's ten behoeve van de Thuiszorgteams en aanschaf 

van een bestelbus.

Onder de Materiële Vaste Activa in uitvoering zijn opgenomen de nieuwbouwprojecten locatie's Symphonie  en Wenning.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot Wlz

2018 2019 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 125.897 0 125.897

Financieringsverschil boekjaar 0 957.976 957.976

Correcties voorgaande jaren 0 0

Betalingen/ontvangsten -125.897 -125.897

Subtotaal mutatie boekjaar -125.897 957.976 832.079

Saldo per 31 december 0 957.976 957.976

Stadium van vaststelling (per erkenning): 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 957.976 125.897

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

957.976 125.897

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

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 32.586.281 28.273.627

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 31.628.305 28.147.730

Totaal financieringsverschil 957.976 125.897

Toelichting:

Het financieringsverschil betreft het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen enerzijds het

wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en anderzijds de ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.508.503 1.520.191

Overige vorderingen: 103.502 213.162

Transitiegelden 190.593 190.593

Vooruitbetaalde bedragen: 798.402 988.349

Totaal debiteuren en overige vorderingen 2.601.000 2.912.295

Toelichting:

de gemeenten en de zorgverzekeraars, waarvan de declaraties van de laatste perioden nog open staan.

9. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 4.882.350 8.677.929

Kassen 23.867 16.202

Totaal liquide middelen 4.906.217 8.694.131

Toelichting:

De tegoeden op de  bankrekeningen zijn vrij opneembaar.

Het verloop van de liquide middelen is opgenomen in het kasstroom overzicht.

Transitiegelden: dit betreft een vordering op het UWV o.b.v. de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Over de bankrekeningen wordt een rentevergoeding genoten overeenkomstig de tarieven in de geldmarkt.

Onder de debiteuren zijn geen dubieuze debiteuren. De vorderingen op debiteuren bestaan voornamelijk uit vorderingen op

vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het budget.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Groepsvermogen

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

€ €

Kapitaal 272 272

Bestemmingsreserves 903.462 893.599

Bestemmingsfondsen 24.781.542 24.713.077

Algemene en overige reserves 3.334.929 3.193.104

Totaal groepsvermogen 29.020.205 28.800.052

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 272 0 0 272

Totaal kapitaal 272 0 0 272

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 Wmo 363.725 93.886 0 457.611

- Wijziging huisvestingssituatie 113.393 0 0 113.393

- Kwaliteit doorontwikkeling 416.483 0 -84.026 332.458

Totaal bestemmingsreserves 893.600 93.886 -84.026 903.462

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

- Reserve aanvaardbare kosten 24.713.077 68.465 0 24.781.542

Totaal bestemmingsfondsen 24.713.077 68.465 0 24.781.542

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 1.323.106 25.853 0 1.348.959

- Exploitatieresultaten overig niet Wlz 1.869.998 115.972 0 1.985.970

Totaal algemene reserves: 3.193.104 141.825 0 3.334.929

Toelichting:

In 2019 is ten gunste van de RAK het exploitatie-saldo gebracht.

Wijziging Huisvestingssituatie, dit betreft de tot en met 2000 geldende subsidieregeling van CVZ gevormde 

voorziening. Met ingang van het boekjaar 2001 is deze omgezet in een bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve "Kwaliteit doorontwikkeling" is gevormd, om een extra impuls te geven aan de door

Zorggroep Drenthe geleverde zorg in de breedste zin. (o.a. extra personeelsinzet, opleiding)

De Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) wordt gevormd voor het opvangen van negatieve exploitatie-resultaten.

De reserve wordt voor ZGD niet meer relevant geacht en wordt gedeeltelijk via het resultaat overgeheveld naar de voorziening 

langdurig zieken, het overige deel wordt binnen het vermogen toegevoegd aan de RAK
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Groot onderhoud verzorgingshuizen 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Jubilea 152.940 35.376 0 8.629 179.687

Voorziening langdurig zieken 380.860 0 184.329 0 196.531

Totaal voorzieningen 533.800 35.376 184.329 8.629 376.218

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 17.281

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 358.937

hiervan > 5 jaar 0

Voorzieningen:

Voor een uitgebreide toelichting op de inhoud van de voorzieningen verwijzen wij u naar de waarderingsgrondslagen

opgenomen in deze jaarrekening, onder punt 5.1.4

Groot onderhoud aanleunwoningen
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

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

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

€ €

Schulden aan banken 20.921.649 24.233.796

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 20.921.649 24.233.796

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 26.594.285 29.848.573

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.832.901 2.804.287

Stand per 31 december  23.761.384 27.044.286

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.839.735 2.810.490

Stand langlopende schulden per 31 december 20.921.649 24.233.796

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.839.735 2.810.490

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 20.921.649 24.233.796

hiervan > 5 jaar 9.698.177 12.609.614

Toelichting:

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.

13. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Rente 7.897 22.424

Crediteuren 1.173.993 753.916

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 2.839.735 2.810.490

Belastingen en premies sociale verzekeringen 572.307 604.323

Schulden terzake pensioenen 564.911 394.291

Nog te betalen salarissen 678.561 752.162

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren 0 0

Overige schulden:

- Diversen 514.769 193.715

- Overige rekening Courant verhoudingen 25.481 26.402

Eindejaarsuitkering 140.508 134.826

Vakantiegeld 1.084.000 1.020.620

Vakantiedagen 1.870.590 1.646.888

Totaal overige kortlopende schulden 9.472.752 8.360.057
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

De Wenning:

De Wenning is een langlopende huurovereenkomst aangegaan met De Volmacht voor de huur van het verzorgingshuis.

De huur bedraagt € 344.986 per jaar.

Amstelflat:

Met Mooiland Vitalis, het huidige acteum, is een huurovereenkomst afgesproken voor 27 appartementen, de huur variëert tussen

€ 499,02 en € 592,47 per maand per appartement

Extramuraal:

Op diverse plaatsen in Assen worden zusterposten gehuurd, tbv. de extramurale zorg, dit betreft de navolgende locaties:

Amstelstraat 5 en 11, Vredeborg en Raadhuisstraat 24, Roden.

Symphonie:

Met de Stichting Eelder Woningbouw is een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een zusterpost, de huur per 

maand bedraagt € 233,06 per 31 december van het boekjaar.

Spectrum:

Spectrum is een huurovereenkomst aangegaan met Woonservice Drenthe voor de huur van 30 appartementen

in het complex aan de Esweg, per maand een totaalbedrag van € 17.967,30

Ten behoeve van de extramurale zorg wordt er een zusterpost in de Raadhuisstraat voor € 7.173 per jaar gehuurd

en aan de Hofstraat voor € 2.724,18 per jaar.

Noorderkroon

Zorggroep Drenthe huurt 40 woningen van Woningstichting Woonborg. De huurprijs bedraagt € 650,00 per maand.

Macro Beheersinstrument - Wijkverpleging

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (Verpleging) worden gefinancierd vanuit de

ZvW. Op grond van de beleidsregel BR/CU-7141 Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2016  bestaat de

mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengst betreffende de wijkverpleging een terugbetalingsverplichting wordt

opgelegd in 2018 ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat landelijk nog geen inzicht in de omvang van deze eventuele

verplichting. Stichting Zorggroep Drenthe is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de 

eventuele uit het macrobeheersinstrument voorkomende 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.

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 nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting Zorggroep Drenthe heeft 

een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en

verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne - en externe controles.

Stichting Zorggroep Drenthe verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de

gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 39.273.067 17.280.923 5.240.770 197.105 0 61.991.865

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.938.568 3.223.464 2.634.449 0 0 11.796.481

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 33.334.499 14.057.459 2.606.321 197.105 0 50.195.384

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 339.548 766.320 818.720 1.684.354 0 3.608.942

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 984.878 778.428 715.390 0 0 2.478.696

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 19.981 123.453 293.624 0 0 437.058

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 19.981 123.453 293.624 0 0 437.058

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -645.330 -12.108 103.330 1.684.354 0 1.130.246

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 39.592.634 17.923.790 5.765.866 1.881.459 0 65.163.749

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 6.903.465 3.878.439 3.056.215 0 0 13.838.119

Boekwaarde per 31 december 2019 32.689.169 14.045.351 2.709.651 1.881.459 0 51.325.630

Afschrijvingspercentage 2,0 / 5,0% 5,0% 10,0 / 20,0% 0,0%

Bedrijfsactiva in uitvoering betreft nieuwbouwprojecten Symphonie (Eelde) en Wenning (Rolde).
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

BIJLAGE

5.1.9 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

Aflossing 

2020

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 11072 12-okt-16 2.300.000 20 onderhands 0,97% 2.070.000 0 115.000 1.955.000 1.380.000 17 L 115.000 Gemeentegarantie

BNG 86380 1-jan-97 1.138.535 23 onderhands 4,93% 161.180 0 78.651 82.529 0 1 A 82.529 Gemeentegarantie

Rabo 966 1-jan-95 2.949.571 30 onderhands 1,80% 1.206.855 0 164.250 1.042.605 11.927 5 A 167.206 Gemeentegarantie

Rabo 074 1-jul-14 10.000.000 10 onderhands 2,90% 6.000.000 0 1.000.000 5.000.000 0 1 L 1.000.000

Rabo 198 1-jul-14 4.000.000 10 onderhands 1,80% 2.400.000 0 400.000 2.000.000 0 1 L 400.000

Rabo 216 1-jul-14 4.000.000 10 onderhands 2,20% 2.400.000 0 400.000 2.000.000 0 1 L 400.000

Rabo 707 22-mrt-17 6.000.000 10 onderhands 2,25% 4.950.000 0 600.000 4.350.000 1.350.000 7 L 600.000

Rabo 708 22-mrt-17 6.000.000 10 onderhands 2,25% 6.000.000 0 0 6.000.000 6.000.000 7 L 0

Rabo 824 22-sep-17 750.000 10 onderhands 2,05% 656.250 0 75.000 581.250 206.250 7 L 75.000

Rabo 825 22-sep-17 750.000 10 onderhands 2,05% 750.000 0 0 750.000 750.000 7 L 0

Totaal 26.594.285 0 2.832.901 23.761.384 9.698.177 2.839.735

Langlopende lening per 1 juli 2014 / 22 maart 2017 / 22 september 2017

Zorggroep Drenthe Holding is met de Rabobank een financieringsovereenkomst aangegaan. Met deze overeenkomst is een financiering verkregen van: € 18.000.000.

De gestelde zekerheden zijn:

- Een hypotheek van € 34.100.000 op het vastgoed van Stichting Zorggroep Drenthe en Stichting Zorggroep Drenthe Thuis.

- Verpanding van vorderingen.

- DSCR dient minimaal 0,7 te bedragen, voor 2019 bedraagt deze uitkomst 1,0. In 2019 is samen met de bank een nieuwe financieringsstructuur besproken, welke geëffectueerd wordt in 2020. Hierbij geldt de

  DSCR-ratio van 1,4.

Zie toelichting niet in 

de balans 

opgenomen 

regelingen
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 5.340.199 5.531.402

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 31.056.414 28.273.627

Kwaliteitsbudget 1.532.375 0

Opbrengsten Wmo 5.050.694 4.378.751

Medisch Specialistische Verpleging in de thuissituatie 68.181 34.506

Persoonsgebonden- en volgende budgetten 94.747 101.758

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 0

Totaal 43.142.611 38.320.044

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 710.706 990.384

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 411.749 387.820

Totaal 1.122.455 1.378.204

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Overige dienstverlening:

- Opbrengst dienstverlening / maaltijden 782.523 814.341

- Opbrengst dienstverlening / alarmering 173.511 161.228

- Overige opbrengsten 2.158.008 2.416.996

Totaal 3.114.041 3.392.564

In de opbrengsten Zvw is er een overproductie begrepen van € 6.329. 
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 26.380.607 23.628.634

Sociale lasten 4.506.039 3.836.805

Pensioenpremies 2.026.887 1.787.041

Andere personeelskosten: 1.126.152 992.398

Doorberekende salariskosten -239.129 -259.380

Subtotaal 33.800.557 29.985.498

Personeel niet in loondienst 1.787.615 1.403.058

Totaal personeelskosten 35.588.173 31.388.556

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Segment Wlz / Zvw 660 617

Segment Wmo 102 89

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 762 706

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.478.696 2.344.957

- verkoop auto 0 -22.539

Totaal afschrijvingen 2.478.696 2.322.418

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

Het percentage sociale lasten etc. over openstaande vakantieuren is in 2019 39,3% (verlof zonder ort) en 47,30 % (verlof met ort).
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.233.449 2.198.894

Algemene kosten 2.885.556 2.328.430

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 776.769 548.986

Subtotaal 5.895.773 5.076.310

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 669.444 658.820

- Energiekosten gas 391.586 394.115

- Energiekosten elektriciteit 349.726 218.253

- Energie transport en overig 39.672 42.141

- Terugontvangen energiebelastingen voorgaande jaren 0 -158.156

Subtotaal 1.450.428 1.155.173

Huur en leasing 1.245.449 1.260.957

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Subtotaal 1.245.449 1.260.957

Totaal overige bedrijfskosten 8.591.649 7.492.439

Toelichting:

De stijging van de algemene kosten wordt veroorzaakt, door extra externe advieskosten.

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 58.941 76.820

Subtotaal financiële baten 58.941 76.820

Rentelasten -559.379 -655.842

Subtotaal financiële lasten -559.379 -655.842

Totaal financiële baten en lasten -500.438 -579.021

Het bedrag huur is gedaald, aangezien Spectrum niet meer wordt gehuurd van Woonservice Drenthe, maar nu 

eigendom is van Zorggroep Drenthe.
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en overige topfunctionarissen over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

A.B.M. Smetsers

1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-7-2018

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 133.012

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 11.514

8 Totaal bezoldiging 144.526

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 57.271

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 5.647

5 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 62.918

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 76.121

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

A. Alserda

J. Biesheuvel-

Hoitinga

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-1-2015 1-4-2019

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) Heden Heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 17.400 8.700

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 23.550 11.829

Vergelijkende cijfers 2018
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 13.050 0

2 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 17.003 nvt
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

K.J. Roffel F.S. van Kammen

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-10-2018 1-2-2013

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) Heden Heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.592 11.600

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.700 15.700

Vergelijkende cijfers 2017
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.898 11.600

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 3.806 15.100

A. Vonk

1 Functie (functienaam) Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-1-2011

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) 31-12-2019

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.600

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.700

Vergelijkende cijfers 2018
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.600

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.100

Toelichting

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Zorggroep 

Drenthe een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse 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 € 23.550 en voor de overige leden van de 

Raad van Toezicht € 15.700. Deze maxima worden niet overschreden. 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

25. Honoraria accountant 2019 2018

€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 47.614 64.372

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 4.628 6.268

3 Fiscale advisering 3.037 3.206

4 Niet-controlediensten 0 12.705

Totaal honoraria accountant 55.279 86.551

Toelichting:

In de controle zit afwikkeling jaarrekening 2018, WMO verantwoording 2018 en voorschot interimcontrole 2019.
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Drenthe Holding heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en

vastgesteld in de vergadering van 29 april 2020.

De raad van toezicht van de Stichting Zorggroep Drenthe Holding  heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd

in de vergadering van 11 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

Dhr. A.B.M. Smetsers, Raad van Bestuur Dhr. A. Alserda, voorzitter RvT

11-5-2020

W.G. W.G.

Mevr. J. Biesheuvel-Hoitinga, secretaris RvT Dhr. K.J. Roffel, lid RvT

11-5-2020

W.G. W.G.

Dhr. F. van Kammen, lid RvT Dhr. A. Enter, Lid RvT

11-5-2020

11-5-2020

11-5-2020

11-5-2020

Zorggroep Drenthe zal naar verwachting financiële schade ondervinden vanwege de recente ontwikkelingen en maatregelen 

die het Kabinet heeft genomen rondom de uitbraak van het Coronavirus. De financiële (en organisatorische) gevolgen 

kunnen nog niet exact worden ingeschat. Door de maatregelen van het Kabinet in het kader van de Coronacrisis zal een 

deel van de dienstverlening op een andere wijze uitgevoerd worden. Ook zal een deel van de zorgactiviteiten niet kunnen 

worden uitgevoerd en er zal vermoedelijk langere leegstand ontstaan in de locaties. Uitgangspunten in de aanpak is de 

veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en het zoveel mogelijk continueren/wijzigen van de zorg- en 

dienstverlening. Hierbij zal steeds nauwlettend de mogelijke financiële impact gevolgd worden tijdens de Coronacrisis. Het 

bestuur, management en de raad van toezicht is alert en onderneemt passende actie in deze. Preventieve maatregelen 

vanuit het Kabinet rondom desinfectie en besmetting zijn geldend voor zowel familieleden, cliënten als medewerkers. Er zijn 

extra beschermende materialen ingekocht en behandelingen van positief getestte cliënten worden in overleg met de 

specialist ouderengeneeskundige en GGD gestart. Het bestuur, management en raad van toezicht spreekt haar waardering 

uit voor de zorgmedewerkers die in deze tijd hun verantwoordelijkheid nemen in de voortzetting van de zorgverlening en -

processen.  De NZa en zorgverzekeraars hebben zich bereidt verklaart om de mogelijke extra kosten als gevolg van de 

Coronacrisis te zullen vergoeden. Het bestuur van Zorggroep Drenthe is van mening dat de situatie rond het Coronavirus, 

naar de inzichten van vandaag, geen materiële invloed heeft op de continuïteit van de organisatie, noch op de jaarrekening 

2019.

In 2020 heeft er een herfinanciering van bestaande leningen plaatsgevonden.
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Nevenvestigingen

n.v.t.

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

n.v.t.
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