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Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht Solis 

 
Het is gepast om dit document te beginnen met allen te bedanken die het jaar 2018 voor de bewoners 
tot een mooi jaar hebben gemaakt, de “handen aan het bed” en hun ondersteuners.  
Samen met het management en bestuur van Solis zijn zij in staat geweest de cultuur en prestaties in 
huis naar een hoger niveau te tillen en daar kunnen wij allen trots op zijn. Gelukkig wordt dit ook zo 
door onze bewoners ervaren. De Raad van Toezicht is trots op de inspanningen die door deze 
collega’s geleverd zijn. 
 
Het was ”the year after” en de grote vraag was of de feeststemming van de 750e verjaardag zou 
doorwerken in 2018. Dat is gebeurd.  

• Aanpassingen aan de veranderende wet- en regelgeving, een gevolg van maatschappelijke 
ontwikkelingen en opvattingen, zijn moeiteloos in de organisatie opgenomen.  

• De financiële positie van Solis was al in 2017 licht aan het verbeteren en is door een 
gezamenlijke inspanning van het bestuur, management en de professionals in 2018 
aanmerkelijk verbeterd. Daarbij heeft vanuit de Raad van Toezicht de Financiële Commissie 
belangrijk kunnen ondersteunen.  

• De verbetering van de financiële positie is niet in de laatste plaats het gevolg van de eenmalig 
inkomsten van de verkoop van St Jurrien. Aandacht voor de operationele opbrengsten en 
kosten blijft vereist. De Raad van Toezicht heeft het vertrouwen dat management en bestuur 
deze aandacht zullen blijven geven. 

• Het vastgoed van Solis is door de verschillende projectgroepen zorgvuldig geanalyseerd en 
dat heeft tot verschillende varianten en oplossingen voor knelpunten geleid. Vanuit de Raad 
van Toezicht is hiervoor veel aandacht geweest, omdat het de directe leefwereld van onze 
bewoners betreft. Vanwege de financiële positie waren in 2018 geen grote ingrepen mogelijk, 
echter met de steun van een aantal externe partijen die op een positieve wijze meedenken 
zijn voorbereidingen getroffen voor aanpassingen in 2019. 

• Over de kwaliteit en veiligheid van zorg heeft de Raad van Toezicht inmiddels weinig twijfels. 
De monitoring en het geleidelijk verschuiven van de aandacht van negatieve elementen als 
doorliggen of medicatie fouten naar de meer bewoners gerelateerde activiteiten als wandelen, 
bezigheden welzijn en geluk op individueel niveau in samenspraak met mantelzorgers en 
vrijwilligers geeft aan dat er veel goed gaat binnen Solis.    

• Het is de Raad van Toezicht opgevallen, onder meer tijdens de werkbezoeken, dat de 
medewerkers van Solis een grote betrokkenheid en ambitie ten toon spreiden. Dit komt tot 
uiting in de grotere aandacht voor de financiële positie, de kwaliteit van leven van onze 
bewoners en het licht dalende ziekteverzuim. 

• De Raad van Toezicht heeft in 2018 zes formele en vier informele vergaderingen gevoerd. 
Daarnaast hebben de commissie Audit & Vastgoed, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en 
de Remuneratiecommissie bijeenkomsten gehad om over specifieke onderwerpen met de 
bestuurder te spreken. Daarnaast hebben individuele leden van de Raad van Toezicht 
meegelopen op afdelingen of hebben vergaderingen van OR en CCR bezocht. Tenslotte zijn 
er vele korte contacten met medewerkers en management geweest zonder de vereiste 
afstand te verliezen.  

• De statuten kennen voor leden van de Raad van Toezicht een maximale zittingstermijn van 
acht jaar en in 2018 is onze voorzitter Cora Smelik slachtoffer van deze omstandigheden 
geworden. Wij danken haar voor haar algehele inzet en visie, in het bijzonder haar warme 
aandacht die zij alle mensen in haar omgeving geeft. Zij spreekt in de vergaderingen met 
passie over de woonomgeving van “haar” bewoners en twee uur later vraagt zij in het Turks 
een vrouw naar haar ervaringen met Solis om naar aanleiding daarvan weer verbeteringen 
voor te stellen. Daarom is de kwaliteit van zorg binnen Solis zo ontwikkeld. Cora, dank je wel, 
we zullen je goede werk doorzetten.  

• Als iemand vertrekt komt iemand terug en wij zijn trots dat wij Maarten Hoek als Lid van de 
Raad van Toezicht hebben mogen benoemen.  Wij verwachten dat hij een grote rol in onze 
Raad zal spelen en van betekenis zal zijn voor Solis.  

• De Raad heeft Anne van der Heyden gevraagd de rol van voorzitter uit te oefenen. 

• Voor 2019 verwachten wij dat de financiële positie sterker wordt, de kwaliteit van zorg 
minimaal gelijk blijft, de organisatie meer en meer gericht wordt op de wensen van onze 
bewoners en de sfeer/ cultuur in huis en bij de mensen thuis dezelfde, zodat we nog beter 
samen in staat zijn onze bewoners te helpen hun eigen leven te bepalen. 
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Bestuursverslag 
 
Het afgelopen jaar is een boeiend jaar gebleken, met veel wisselende vraagstellingen. De eerste 
vraagstelling betreft onze strategische richting We zijn bezig met een nieuwe stip op de horizon. Deze 
stip zal er ongeveer als volgt uitzien: 
We zijn een zorgaanbieder in Deventer en omgeving die de klant centraal stelt en die wijkgericht 
werkt.  We leveren ouderenzorg in de volledige breedte. Naast de zorg in de wijk hebben we voor een 
aantal specialisaties gekozen. Voor een deel zullen we werken vanuit onze gebouwen, maar we zullen 
steeds meer bij de klant thuis komen. Het welzijn/geluk van onze klanten staat voorop, naast de 
noodzakelijke medische zorg.  
 
Mantelzorgers bieden we de ruimte om een rol te blijven spelen in het leven van hun verwant. In 
overleg bieden we hierin veel mogelijkheden.  
 
Voor onze personeelsleden zijn we een goede werkgever, waar het professioneel karakter van het 
handelen belangrijk is. Medewerkers zijn de sleutel voor het leveren van goede zorg. We bieden veel 
ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast geven we onze medewerkers veel verantwoordelijkheid. We 
streven er naar om de administratieve handelingen zo beperkt mogelijk te laten zijn.  
 
Voor vrijwilligers hebben we nuttige plekken, waar de vrijwilligers een mooie bijdrage kunnen leveren 
aan het leven van onze klanten.  
 
We willen bekend staan als een innovatieve partner die actief meewerkt aan het invoeren van nieuwe 
technologieën in de zorg. Technologie is ondersteunend aan ons bestaansrecht.  
 
Met andere partijen hebben we samenwerkingsverbanden, die langdurige van aard zijn. De 
samenwerkingsverbanden staan in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze 
klant.  
 
Een belangrijke vraagstelling betreft het binden en het boeien van ons personeel. Net als veel andere 
organisaties in de zorg vertrekt een te groot deel van ons personeel. Deels blijven deze in de zorg 
werken, maar voor een belangrijk deel vertrekken ze ook uit de zorg. We hebben wel in beeld dat de 
mensen vertrekken, maar de redenen zijn niet altijd bekend. In 2019 zullen we hier een onderzoek 
naar doen.  
 
Het ziekteverzuim is het verslagjaar te hoog geweest. In het begin van 2018 hebben we veel last van 
de griepepidemie gehad. Hiernaast hadden we ook relatief veel langdurig zieken. Gelukkig is in de 
tweede helft van 2018 het ziekteverzuim gedaald. In deze periode zaten we nog wel boven onze eigen 
interne norm. Het beeld van een dalend ziekteverzuim zet zich door in de eerste maanden van 2019.  
 
Daarnaast zien we dat de cliënten steeds later in zorg komen. Hierdoor zijn de cliënten kwetsbaarder 
en is de overgang naar het verpleeghuis voor deze mensen zwaar. Gelukkig hebben we personeel dat 
met veel liefde en inspanning voor de cliënten zorgt. Dagelijks zie ik daar mooie voorbeelden van. 
Maar ook als het een keer fout gaat, zie ik dat onze mensen de fout niet verstoppen en er open en 
eerlijk voor uit komen. Bovendien willen ze leren van de gemaakte fouten. Hiervoor verdienen onze 
medewerkers een groot compliment. 
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Ons vastgoed heeft het afgelopen jaar de nodige aandacht gevraagd. Gelukkig kunnen we hier 
voortgang laten zien. De locatie Sint Jurriën hebben we verkocht en gaan we in 2019 voor een deel 
weer terug huren.  Het overige deel zal de nieuwe eigenaar gaan verhuren. Op het moment van 
schrijven hebben we het resultaat van de verbouwing al kunnen zien en het ziet er zeer goed uit. 
Onze partner, Comfort wonen, heeft hier een mooie prestatie neergezet. Onze verpleeghuisbewoners 
kunnen in hun eigen huis in het verpleeghuis gaan wonen.  
 
Een andere vraagstelling betrof onze ICT. Het werd tijd om over te gaan naar een nieuwe 
kantoorautomatisering. In 2018 zijn  hiervoor de voorbereidingen gestart. In het tweede kwartaal van 
2019 zullen we overgaan op de nieuwe omgeving. 
 
De grootste klus op ICT gebied betrof de verdere invoer van ons ECD en de daarbij behorende 
keuzes. In 2018 zijn de artsen als eerste overgestapt op het nieuwe systeem. De artsen hebben zelfs 
besloten om het systeem drie maanden eerder dan de afgesproken datum in te voeren. Door de 
hernieuwde invoer van het ECD in onze wijkzorg kwamen we voor de vraag te staan welk 
classificatiesysteem we wilden gaan gebruiken. Na raadpleging van onze verpleegkundigen zijn we 
overgestapt op Omaha, een in de wijkverpleging veel gebruikt classificatiesysteem. Ook in het 
verpleeghuis hebben we het ECD verder uitgerold. Al onze medewerkers hebben we in de tweede 
helft van 2018 geschoold. Dit was een grote inspanning, maar is goed verlopen.  
 
In 2019 zullen de revalidatie-afdelingen en de eerstelijns behandelaren overgaan op het nieuwe 
systeem. We verwachten dat rond 1 april de gehele organisatie in hetzelfde ECD zal werken.  
 
Regionaal zijn vanuit de WLZ een drietal projecten gedefinieerd die instelling overstijgend zijn en die 
alleen vanuit de samenwerking opgepakt kunnen worden. Een van de drie projecten betreft de 
technologie in de zorg. Vanuit het idee dat de huidige kwaliteit van dienstverlening niet vastgehouden 
kan worden als we op dezelfde manier blijven werken, onderzoeken we de mogelijkheden van 
technologie. Als we de huidige kwaliteit willen vasthouden, werkend op onze huidige manier, dan zal 
over een aantal jaar één op de vier werkende in de zorg actief moeten zijn. Op dit moment is dit één 
op zeven. In 2019 zal het project verder vorm gegeven gaan worden. Vanuit het grote belang is 
besloten om een MT lid uit onze organisatie dit project te laten trekken.  
 
Regionaal werkt Zorggroep Solis samen in een aantal samenwerkingsverbanden. De regionale 
ontwikkeltrajecten zijn hiervoor al genoemd. Ook op operationeel niveau werken we met veel partijen 
samen, zoals met huisartsen, de sociale wijkteams en andere zorgorganisaties. 
 
Daarnaast is Zorggroep Solis al een behoorlijk aantal actief in de vereniging Zorg en Innovatie in 
Salland en Omgeving (ZISO). In deze vereniging zijn een groot aantal zorgorganisaties actief, met 
name gericht op een aantal ketens binnen de vereniging. Bij de ketens kan gedacht worden aan het 
palliatief netwerk, het netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel, het netwerk dementie en het regionaal 
transferpunt.  
 
De samenwerking wordt ook gezocht binnen Salland United. Hier komen een aantal van de grotere 
zorgorganisaties uit Deventer, zoals Dimence, Carinova en Solis samen met het Deventer Ziekenhuis, 
de huisartsenvereniging uit Salland, de gemeente Deventer en de verzekeraar Eno. Samen proberen 
we de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor de inwoners van Salland.   
 
Op 25 mei van het afgelopen jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
kracht geworden. Zorggroep Solis heeft hier veel aandacht aan besteed, omdat we van mening zijn 
dat de bescherming van gegevens van onze cliënten, vrijwilligers en medewerkers goed gewaarborgd 
moet zijn. We zijn nog niet helemaal klaar, maar wel ver op weg. In het jaar 2019 zullen we de 
autorisaties in de computersystemen nog beter gaan zetten.  
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Financieel 1 
In financiële termen hebben we het afgelopen jaar een mooi positief resultaat behaald. Het is wel 
goed om hier bij aan te geven dat het positieve resultaat voor een belangrijk deel voortkomt uit een 
eenmalige bate, te weten de boekwinst op de verkoop van het pand Sint Jurriën. Uit de cijfers is ook 
het effect van materiële controles en correcties op de omzet van voorgaande jaren te zien. Het is 
buitengewoon wrang om te moeten constateren dat prestaties die we wel geleverd hebben met 
terugwerkende kracht niet betaald worden. Gelukkig hebben we met een voor ons belangrijke partij, 
Salland verzekeringen, goede afspraken voor 2019 kunnen maken.  
 
Door het resultaat van het boekjaar stijgen de kengetallen. Vooral het verbeteren van de liquiditeit is 
vanuit financieel opzicht mooi. De belangrijkste kengetallen zien er als volgt uit: 

 2018 2017 

Omzetratio 27,0% 22,3% 

Balansratio 38,7% 33,5% 

DSCR 2.7 1.7 

Liquiditeitsratio 1,4 0,7 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Smoorenburg 
Bestuurder Zorggroep Solis 
 
 

                                                 
1 De in dit document genoemde cijfers zijn uit de eigen administratie afkomstig. 
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Stichting Zorggroep Solis

2.1  GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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Stichting Zorggroep Solis

2.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 24.926.616 25.897.236

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 24.926.616 25.897.236

Vlottende activa

Voorraden 2 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 308.856 382.568

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 316.485 961.884

Debiteuren en overige vorderingen 4 3.447.043 3.069.442

Liquide middelen 6 4.727.113 102.822

Totaal vlottende activa 8.799.497 4.516.716

Totaal activa 33.726.111 30.413.953

Ref. 31-12-2018 31-12-2017

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 3.897.039 20.000

Bestemmingsfondsen 3.991.618 3.991.618

Algemene en overige reserves 4.942.809 5.937.490

Totaal eigen vermogen 13.064.700 10.182.342

Voorzieningen 8 2.375.918 1.175.082

Langlopende schulden (nog voor meer 9 11.934.586 12.617.897

  dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 10 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11 6.350.908 6.438.633

Totaal passiva 33.726.111 30.413.953
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Stichting Zorggroep Solis

2.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

13 41.446.346 42.590.598

14 713.980 842.081

Overige bedrijfsopbrengsten 15 6.295.043 2.287.619

Som der bedrijfsopbrengsten 48.455.369 45.720.298

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 32.381.365 32.062.317

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 2.121.344 2.325.927

Overige bedrijfskosten 18 10.498.107 10.106.292

Som der bedrijfslasten 45.000.815 44.494.536

BEDRIJFSRESULTAAT 3.454.553 1.225.762

Financiële baten en lasten 19 -586.773 -675.803

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.867.780 549.959

Vennootschapsbelasting 14.578 0

RESULTAAT BOEKJAAR 2.882.358 549.959

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve -994.681 669.959

Bestemmingsreserve verbouwing PW Janssen 3.857.039 0

Bestemmingsreserve Solisfeest 20.000 -120.000

2.882.358 549.959

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
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Stichting Zorggroep Solis

2.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat incl vennootschapsbelasting 3.469.131 1.225.762

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.121.344 2.324.602

- mutaties voorzieningen 1.200.836 -507.287

3.322.180 1.817.315

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 0

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 73.712 -9.861

- vorderingen -377.600 215.452

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 645.399 -2.978.250

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) -87.725 -570.418

- kortlopend bankkrediet 0 0

253.785 -3.343.077

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.045.097 -300.000

Ontvangen interest 73 14

Betaalde interest -586.846 -675.817

-586.773 -675.803

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.458.324 -975.802

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -1.617.125 -2.298.087

Desinvesteringen materiële vaste activa 466.402 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.150.723 -2.298.087

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -683.311 -664.270

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -683.311 -664.270

Mutatie geldmiddelen 4.624.289 -3.938.160
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Stichting Zorggroep Solis

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1. Algemeen

Vestigingsplaats

Stichting Zorggroep Solis

Postbus 5014 

7400 GC Deventer

KVK 08093263

Activiteiten

Het aanbieden van zorg, diensten en woonfuncties aan met name ouderen in de regio Deventer en omstreken, zodat zij 

hun leven aangenaam, zinvol en betaalbaar kunnen continueren en hun welbevinden versterkt wordt.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Schattingswijziging
Er is een schattingswijziging doorgevoerd bij het opstellen van de voorziening langdurig verzuim. Voorheen werden 

dienstverbanden na een ziekteduur van twee jaar niet afgewikkeld. Door wijziging in de wetgeving is dat vanaf 

vermoedelijk 1 april 2020 wel verplicht. Dit heeft tot gevolgd dat er na twee jaar ziekte een transitievergoeding wordt moet 

worden betaald bij beïndiging van het dienstverband. De berekening hiervan is toegevoegd aan de voorziening langdurig 

verzuim. De compensatie vanuit het UWV die gelijk is aan de voorziening is openomen aan de debet zijde van de balans.

Gebruik van schattingen

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.
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Stichting Zorggroep Solis

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Solis zijn 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.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde maatschappijen van 

de zorginstelling.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 

resultaatbepaling van Stichting Zorggroep Solis.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen 

van de rechtspersoon. 

De volgende vennootschap behoort tot Stichting Zorggroep Solis:

• Buro Saartje B.V. te Deventer (100% zeggenschap)

    - Geplaatst kapitaal: € 18.000

    - Eigen vermogen 2018: € 297.273

    - Resultaat 2018: € -560

Verbonden rechtspersonen

Alle groepsmaatschappijen zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij. Er 

zijn geen verbonden partijen die geen onderdeel van de consolidatie vormen.

Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 

De transacties met de verbonden partijen bestaan uit doorbelastingen van overheadkosten en personeelskosten vanuit 

de Stichting Zorggroep Solis. Deze kosten zijn doorberekend naar rato van de daadwerkelijke inzet van personeel en 

facilitaire middelen.

Voor een nadere toelichting van de verbonden partijen wordt verwezen naar het jaarverslag.

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs 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 verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 

onderneming zullen toevloeien en het actief een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans 

opgenomen activa.

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. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier 

niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen 

verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, 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. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of 

er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen 

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

redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

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

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

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

verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in 

samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa 

waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Zorggroep Solis.
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Immateriële en materiële vaste activa

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 

levensduur van het vast actief.

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

gebruiksduur. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn 

en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. 

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

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

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

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

economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare 

wijze kan worden vastgesteld.

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 afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van 

de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen: 2-5 %.

• Machines en installaties: 5 %.

• Inventaris: 12,5 %.

• ICT: 33,33 %.

• Vervoermiddelen: 20 %

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Met ingang van boekjaar 2011 is het huurpand Spikvoorde opgenomen als financial lease.

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voordoen.
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Financiële vaste activa

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

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen 

waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de 

waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de 

nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-investering), 

wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats 

tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 

lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de 

eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief overdraagt aan een 

deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit 

deze overdracht direct en volledig in de geconsolideerde resultatenrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht in 

wezen niet is gerealiseerd.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. 

Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd. 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening 

wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een 

bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze objectieve aanwijzingen bestaan als zich, na de eerste opname 

van het actief, een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige 

kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet 

nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, of aanwijzingen dat een debiteur failliet 

zal gaan. Van alle individueel significante vorderingen wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere 

waardevermindering. 
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

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. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken 

met 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. Zorggroep Solis heeft middels een impairmentanalyse berekend of de boekwaarde van haar panden de 

impairmenttoets doorstaat. De conclusie is dat de boekwaarde een goede weergave is en er geen bijzondere 

waardevermindering noodzakelijk is.

Stichting Zorggroep Solis heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de 

toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en 

vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 

december 2018.

Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen 

zijn:

• Kasstroomgenerende eenheden zijn de locaties Groote en Voorster en het PW Janssen. Hierbij is er voor het PW 

Janssen rekening gehouden met het huisvesten van één cliënt per kamer in 2019.

• Gehanteerde restwaarden zijn voor het Groote en Voorster € 3.981.000 en voor het PW Janssen € 8.277.000; 

• Gehanteerde groeivoet voor de kasstromen is 2% voor zowel de kosten als opbrengsten;

• Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2018 tot en met 2028;

• Vervangingsinvesteringen tot het niveau dat noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde 

levensduur in gebruik te houden;

• Een disconteringsvoet van 4%, zijnde het gemiddelde van de externe vermogenskosten van Stichting Zorggroep Solis 

en het gewenste rendement op het eigen vermogen.

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid of lagere 

opbrengstwaarde.

Financiële instrumenten

In de jaarrekening van Stichting Zorggroep Solis zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:  

geldmiddelen, vorderingen en overlopende activa, langlopende schulden, kortlopende schulden en overlopende passiva.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij eventuele (dis)agio en de 

direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele 

direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in 

overeenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Afgeleide financiële instrumenten

Er zijn geen afgeleide financiële instrumenten aanwezig.
Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Liquide middelen

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.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden 

gerubriceerd als financiële vaste activa. 

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

Pagina  16



Stichting Zorggroep Solis

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.

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

schulden.

Leasing

Stichting Zorggroep Solis heeft financiële en operationele leasecontracten afgesloten. Een leaseovereenkomst waarbij de 

voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden 

gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele 

leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend, en niet zozeer de juridische vorm. 

Financiële leases

Als Stichting Zorggroep Solis optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee 

samenhangende verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het 

leaseobject; of, als deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden 

bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de 

contante waarde is de impliciete rentevoet. Als deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet 

gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het leaseobject. 

De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. 

Als geen redelijke zekerheid bestaat dat Stichting Zorggroep Solis eigenaar van een leaseobject zal worden aan het 

einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur 

van het object. 

De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De 

rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante 

periodieke rentevoet over de resterende nettoverplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke 

leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan. 

Operationele leases

Als Stichting Zorggroep Solis optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 

Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

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

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.

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg 

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de 

reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de 

onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar 

openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.
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Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de 

effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening 

verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio 

of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). 

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).

Voorzieningen

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

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale of contante 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Per voorziening is dit 

onderstaand toegelicht.

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.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de 

contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De 

disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de 

risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Per individuele voorziening is een toelichting van de grondslagen voor waardering opgenomen: 

• Voorziening reorganisatie

De voorziening reorganisatie is gevormd om de verwachte kosten voor de reorganisatie te dekken. De reorganisatie is 

inmiddels aangevangen en gedeeltelijk reeds afgerond.

• Voorziening langdurig zieken

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de 

eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het 

arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % 

gedurende het tweede jaar.

• Voorziening jubileumverplichtingen       

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 toegepaste disconteringsvoet is 3%.    

• Voorziening WGA-uitkeringen

De voorziening WGA-uitkeirngen betreft een voorziening voor toekomstige WGA-uitkeringen na twee jaar van 

arbeidsongeschiktheid waarvoor Stichting Zorggroeps Solis voor 50% eigenrisicodrager is. 

• Voorziening beeïndigen lege dienstverbanden

De voorziening beeïndigen lege dienstverbanden is gevormd naar aanleiding van een wijziging in de wetgeving welke tot 

gevolg heeft dat de lege dienstverbanden na twee jaar van arbeidsongeschiktheid opgeheven dienen te worden. De te 

betalen transitievergoeding wordt gecompenseerd door het UWV. Het is echter onduidelijk wat de hoogte van de 

compensatie zal zijn, hierdoor zijn er een aantal scenario's uitgewerkt waarbij er bij het opnemen van de voorziening 

uitgegaan is van het minst gunstige scenario.
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2.1.4.3. 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 verplichting, 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

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.

Personele kosten

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

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 

betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief 

voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 

instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende 

het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord 

indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting 

van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 

aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van 

ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is 

verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief 

ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 

staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De 

verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 

verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met 

personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden 

ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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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.

Pensioenen

Stichting Zorggroep Solis heeft voor haar werknemers een toegezegd-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 

Solis. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zorggroep Solis 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 dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Ultimo 2018 

bedroeg de dekkingsgraad 101%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht 

volgens het herstelplan binnen 12 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. Stichting Zorggroep 

Solis 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 Solis heeft daarom alleen de verschuldigde 

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

Financiële baten en lasten

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.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Overheidssubsidies 

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

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in 

de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter 

compensatie van de stichting voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, 

wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële 

instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking 

betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

2.1.4.4 Grondslagen voor segmentering

Bij het opstellen van de jaarrekening is getoetst of een segmentering van de resultatenrekening van toepassing was. 

Zorggroep Solis hanteert de definitie dat binnen de Zorgverzekeringswet de stromen Wijkverpleging, paramedische zorg 

en Geriatrische Revalidatie afzonderlijke en in omvang beperkte stromen zijn. Segmentering leidt niet tot een beter inzicht 

en is niet noodzakelijk. 

2.1.4.5 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 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. In deze 

opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide 

middelen.

Ontvangen- en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig 

in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor 

het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het 

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

2.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Op 21 februari 2019 is de locatie St Jurriën opgeleverd, hiermee kan er gestart worden met de levering van 

verpleeghuiszorg in de wijk "de Zandweerd".

2.1.4.7 Waarderingsgronslagen WNT

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

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

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 17.597.774 19.460.388

Machines en installaties 4.631.880 3.940.051

1.790.925 1.558.107

906.037 938.690

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 24.926.616 25.897.236

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is 2018 2017

als volgt weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 25.897.236 26.026.211

Bij: opname financial lease 0 0

Bij: investeringen 1.617.125 2.298.087

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 2.121.344 2.324.602

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Bij: terugname afschrijvingen geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 466.402 102.459

Boekwaarde per 31 december 24.926.616 25.897.236

Toelichting:

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve 

uitrusting

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 

materiële vaste activa

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 2.1.7.

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

verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.1.6. 
Op 28 juli 2018 is de locatie St. Jurriën verkocht. Dit heeft geleid tot een desinvestering van € 

466.402.

Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 12.500.000,- aan aanschafwaarde 

vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch eigendom heeft.
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ACTIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 308.856 382.568

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 308.856 382.568

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-18

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatiezorg 308.856 0 0 308.856

Totaal (onderhanden werk) 308.856 0 0 308.856

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.166.265 1.562.811

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0

782.039 937.650

Overige vorderingen 1.498.739 568.981

Totaal vorderingen en overlopende activa 3.447.043 3.069.442

Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten

Stroom DBC's / DBC-

zorgproducten
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ACTIVA

T/m 2016 2017 2018 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 0 961.884 0 961.884

Financieringsverschil boekjaar 0 0 316.485 316.485

Correcties voorgaande jaren 0 0 0

Betalingen/ontvangsten 0 -961.884 -961.884

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -961.884 316.485 -645.399

Saldo per 31 december 0 0 316.485 316.485

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Midden IJssel c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 29.419.938 29.034.918

Af: ontvangen voorschotten 29.103.453 28.073.034
Af: overige ontvangsten 0 0

Totaal financieringsverschil 316.485 961.884

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bankrekeningen 4.723.084 98.846

Kassen 4.029 3.976

Totaal liquide middelen 4.727.113 102.822

Toelichting:

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

De verkoop van St. Jurriën heeft een positief bank effect van € 4.500.000.

De liquide middelen zijn direct opeisbaar, op de bankgaranties ad  € 117.537,- na.
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 3.897.039 20.000

Bestemmingsfondsen 3.991.618 3.991.618

Algemene en overige reserves 4.942.809 5.937.490

Totaal eigen vermogen 13.064.700 10.182.342

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer Saldo per Resultaats- Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Kapitaal 233.233 0 0 233.233

233.233 0 0 233.233

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer Saldo per Resultaats- Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsreserve Solisfeest 20.000 20.000 0 40.000

Bestemmingsreserve verbouwing PW 

Janssen 0 3.857.039 0 3.857.039

20.000 3.877.039 0 3.897.039

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 3.991.618 0 0 3.991.618

3.991.618 0 3.991.618

Resultaats- 

bestemming
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Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserve 5.847.203 -994.681 0 4.852.522

Vernieuwingsfonds 90.287 0 0 90.287

5.937.490 -994.681 0 4.942.809

Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-12-2018 31-12-2017

€ €

2.882.358 549.959

Herwaardering materiële vaste activa 0 0

Cumulatief effect van stelselwijzigingen 0 0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de 

instelling als onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 2.882.358 549.959

8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € €

Voorziening overproductie 290.581 156.474 290.581 156.474

Voorziening jubileumverplichtingen 330.801 0 45.001 285.799

Voorziening langdurig zieken 393.162 546.580 0 939.742

Voorziening reorganisatie 76.541 0 72.933 3.608

Voorziening lege dienstverbanden 0 807.871 0 807.871

Voorziening WGA 84.000 131.855 33.431 182.424

Totaal voorzieningen 1.175.084 1.642.780 441.946 2.375.918

Op de verkoop van het St. Jurriën is een boekwinst behaald van € 3.857.039. Dit resultaat is volledig 

aangewend voor de opbouw van de bestemmingsreserve PW Janssen.

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de 

instelling

Resultaats- 

bestemming
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PASSIVA

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 545.098

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.830.820

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 224.229

Toelichting per categorie voorziening:

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 5.004.050 5.327.439

Overige langlopende schulden 6.930.536 7.290.458

Totaal langlopende schulden 11.934.586 12.617.897

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 13.282.163 13.928.411

Bij: nieuwe leningen 0 0

Bij: opname financial lease 0 0

Af: aflossingen 664.270 646.247

Stand per 31 december  12.617.894 13.282.163

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 683.311 664.270

Stand langlopende schulden per 31 december 11.934.583 12.617.894

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

De voorzieningen Langdurig zieken en Reorganisatie worden gewaardeerd op nominale waarde, de 

voorziening jubileumverplichtingen, lege dienstverbanden en WGA wordt tegen contante waarde 

gewaardeerd. Een uitgebreidere uiteenzetting per voorziening is opgenomen onder de 

waarderingsgrondslagen. 

In 2017 is gestart met de opbouw voor de voorziening WGA. Deze voorziening is gevormd om het 

potentiële WGA-risico waarvoor Zorggroep Solis eigenrisicodrager is te kunnen dekken. Vanaf 2019 kan er 

instroom in de WGA volgen.

De voorziening lege dienstverbanden is gevormd om de transitievergoeding voor het opheffen van lege 

dienstverbanden bij arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar te kunnen dekken. De verwachtte 

vergoeding vanuit het UWV is op de debet zijde van de balans opgenomen onder overige vorderingen.

Bij verzekeringsconcern Multizorg en CZ is er in 2018 een voorlopige overproductie gerealiseerd van € 

156.474. Het is onduidelijk of deze overproductie toegekend gaat worden, hiervoor is een voorziening 

opgenomen.
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Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverpl. 683.311 664.270

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 11.934.583 12.617.894

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 8.988.538 10.152.588

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

DSCR 2018 2017

€ €

Operationele kasstroom

Netto winst 2.882.358 549.959

Rentelasten 586.846 675.803

Onttrekking /dotatie voorziening 1.200.834 -507.288

Afschrijvingen 2.121.344 2.325.927

Totaal Operationele kasstroom 6.791.381 3.044.401

Financieringsverplichtingen

Aflossing Rabobank -266.667 -266.667

Aflossing BNG -56.723 -56.723

Aflossing Spikvoorde -294.968 -294.968

Aflossing Groote Voorster -45.912 -45.912

-664.270 -664.270

Rentelasten -586.846 -675.803

Totaal Financieringsverplichtingen -1.251.116 -1.340.073

DSCR 5,4 2,3

Norm Rabobank 1,4 1,4

Ten behoeve van de lening bij de Rabobank dient voldaan te worden aan een tweetal ratio's. De DSCR 

dient op een niveau van 1,4 te zijn en de balansratio op 25%. Hier onder volgt een berekening van de 

DSCR en de balansratio per 31-12-2018.

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

langlopende schulden.

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

De verstrekte zekerheid voor de hypothecaire lening betreft hypothecaire zekerheid op een bedrijfsgebouw. 

De boekwaarde van de leningen benadert de reële waarde.
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Balansratio 2018 2017

€ €

Eigen vermogen

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 3.897.039 20.000

Bestemmingsfondsen 3.991.618 3.991.618

Algemene en overige reserves 4.942.809 5.937.490

Totaal eigen vermogen 13.064.700 10.182.342

Voorzieningen 2.375.918 1.175.082

Langlopende schulden 11.934.586 12.617.897

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van bekostiging 0 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 6.350.908 6.438.633

Totaal kortlopende schulden 6.350.908 6.438.633

Totale passiva 33.726.111 30.413.954

Eigen vermogen / Balanstotaal 38,74% 33,48%

Norm Rabobank 25,00% 25,00%

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Crediteuren 1.101.933 1.131.894

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 683.312 664.270

Belastingen en sociale premies 1.067.438 1.086.471

Schulden terzake pensioenen 446.268 566.144

Nog te betalen salarissen 121.756 122.115

Vakantiegeld 869.921 877.448

Vakantiedagen 1.300.375 1.330.531

Nog te betalen kosten 751.418 633.682

Vooruitontvangen opbrengsten 8.488 26.076

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 6.350.908 6.438.633

Toelichting:

12. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

Vanwege de invoering van de Normatieve Huisvestingscompenent en de afschaffing van het bouwregime, 

is er sinds 2009 voor gekozen om dit overzicht niet op te nemen.

De overeengekomen kredietlimiet met de Rabobank bedraagt €  2.000.000,-
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13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Zekerheden

Voor de leningen bij de Rabobank zijn de volgende zekerheden afgegeven:

Verklaring solvabiliteitsratio

Verklaring pari-passu

Verklaring cross default

Verklaring negative pledge

Rabobank Salland heeft aan Stichting Zorggroep Solis en haar dochtermaatschappijen een rekening-

courantfaciliteit verstrekt van EUR 2.000,000,-. Het krediet wordt verminderd met de afgegeven 

bankgaranties.

Ten behoeve van het verzorgingshuis Groote & Voorster is sprake van een financial leasecontract met een 

looptijd van 30 jaar vanaf 1 mei 1997. De jaarlijkse annuïteit loopt gelijk met de financiering van de 

verschillende componenten en bedraagt € 559.522 per jaar. 

Met ingang van 2009 huurt Zorggroep Solis het verzorgingshuis Spikvoorde. De looptijd van dit contract is 

20 jaar en de jaarlijkse huur bedraagt € 533.349, welke jaarlijks geïndexeerd wordt. Dit huurcontract is met 

ingang van boekjaar 2011 verantwoord als financial leasecontract.

De Rabobank heeft een bankgarantie verstrekt ten behoeve van de huur Spikvoorde ad € 117.537.

Op 10 april 2018 is er een huurcontract gesloten met Comfort Wonen Deventer B.V. Hierin is vastgelegd 

dat de gezamenlijke verbouwing van het verpleeghuisdeel op het St. Jurriën gehuurd zal worden zodra 

deze is opgeleverd. Dit is gepland in het eerste kwartaal van 2019 Het huurbedrag bedraagd € 222.720 per 

jaar, voor een periode van 10 jaar en wordt jaarlijk volgens de CPI verhoogd.

Huurcontracten

De Stichting is jegens Woonzorg Nederland verbonden tot het beheer van de exploitatie van een deel van 

het bejaardencomplex De Bloemendal te Deventer. Per 1 april 2016 wordt enkel het verzorgingshuis 

gehuurd en verzorgt Woonzorg Nederland de verhuur van de aanleunwoningen en serviceflats. Uit de 

huurovereenkomst vloeit een jaarlijkse verplichting tot huurbetaling voort die per 31 december 2018 € 

650.297 bedraagt. De huur, exclusief de inbegrepen vergoeding voor gebruik van inventaris, liften en 

aanvullende isolatievoorzieningen, wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke huurverhoging. Het 

huurcontract heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019. Na het verstrijken van deze looptijd wordt de 

huurovereenkomst telkens met één jaar voortgezet. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van economisch 

eigendom.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Reële waarde

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, 

langlopende vorderingen en schulden en kortlopende vorderingen en schulden en dergelijke benadert de 

boekwaarde daarvan.

Afgeleide financiële instrumenten

Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.

Toelichting van risico’s van financiële instrumenten 

Algemeen

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumenten die de onderneming blootstelt aan marktrisico inclusief kredietrisico, rente en 

kasstroomrisico, valutarisico, liquiditeitsrisico en reële waarde risico. 

Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel van limieten en 

procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële 

markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

Valutarisico

Stichting Zorggroep Solis is alleen werkzaam in Nederland, daardoor is er geen valutarisico.

Rente en kasstroomrisico

Stichting Zorggroep Solis loopt renterisico over een aantal rentedragende vorderingen, met name liquide 

middelen, en rentedragende kortlopende schulden, die met name schulden aan kredietinstellingen 

betreffen. Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking 

tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico

Stichting Zorggroep Solis loopt risico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste 

activa en overige vorderingen en liquide middelen. Solis heeft geen significante concentraties van 

kredietrisico. Levering van diensten vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets 

van Solis. Levering van diensten vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de 14 en 30 dagen.

Liquiditeitsrisico

Stichting Zorggroep Solis bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. 

Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 

aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens financieel ruimte onder de beschikbare faciliteiten 

beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteiten
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2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

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 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 22.542,3 miljoen (prijsniveau 2017).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond 

over 2018. Zorggroep Solis 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 2018.
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2.1.6 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 2018

- aanschafwaarde 36.643.119 3.548.516 5.568.398 1.011.791 0 46.771.824

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 -73.101 0 -73.101

- cumulatieve afschrijvingen 15.272.893 1.518.301 4.010.292 0 0 20.801.486

Boekwaarde per 1 januari 2018 21.370.226 2.030.215 1.558.106 938.690 0 25.897.237

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 507.180 237.447 797.738 74.760 0 1.617.125

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.408.169 182.342 530.833 0 0 2.121.344

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 1.031.666 81.383 265.484 107.413 0 1.485.946

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 732.914 55.233 231.397 0 0 1.019.544

  per saldo 298.752 26.150 34.087 107.413 0 466.402

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.199.741 28.955 232.818 -32.653 0 -970.621

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 36.118.633 3.704.580 6.100.652 979.138 0 46.903.003

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 -73.101 0 -73.101

- cumulatieve afschrijvingen 15.948.148 1.645.410 4.309.728 0 0 21.903.286

Boekwaarde per 31 december 2018 20.170.485 2.059.170 1.790.924 906.037 0 24.926.616
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2.1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN ULTIMO 2018

Lening- 

gever
Datum

Hoofd- 

som

Totale 

loop-

tijd

Soort 

lening

Wer- 

kelijke 

rente

Rest- 

schuld 31 

december 

2017

Nieuwe le-

ningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Rest- 

schuld 31 

december 

2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 2019

Gestelde 

zeker- 

heden

€ % € € € € € €

BNG 1992-2032 2.268.901 40 lineair 3,88% 850.838 0 56.723 794.115 510.503 14 lineair 56.723 hypotheek

Ieder1 1998- 5.428.119 annuiteit 3.650.412 0 45.912 3.604.499 3.322.731  annuiteit 49.085 geen

Rabobank 2006-2035 8.000.000 30 lineair 2,00% 4.800.000 0 266.667 4.533.333 3.200.000 17 lineair 266.667 hypotheek

Rentree 2011-2028 5.689.258 18 annuiteit 5,38% 3.980.927 0 294.968 3.685.959 1.955.304 10 annuiteit 310.837 geen

Totaal 13.282.176 0 664.270 12.617.907 8.988.538 683.311
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 10.828.175 11.865.535

Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten -73.712 74.989

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief 

subsidies) 29.087.083 28.772.209

Opbrengsten Jeugdzorg 32.865 74.620

Opbrengsten Wmo 1.249.363 1.206.742

Overige zorgprestaties 322.573 596.503

Totaal 41.446.346 42.590.598

Toelichting:

14. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 318.001 262.715

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 395.979 579.366

Totaal 713.980 842.081 #

Toelichting:

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige opbrengsten 5.056.934 913.551

Huuropbrengsten 1.238.109 1.374.068

Totaal 6.295.043 2.287.619

Toelichting:

Op 25 juli 2018 is de locatie St. Jurriën verkocht aan Comfort Wonen Deventer B.V. Hierop is een 

boekwinst gemaakt van € 3.857.039. Vanaf moment van verkoop is de verhuur van de aanleunwoning 

op deze locatie ook overgenomen en zijn de totale huuropbrengsten daardoor gedaald.

In 2017 is in afwijking tot 2018 een subsidie genoten á € 224.628 t.b.v. het Sectorplan Zorg. Deze is 

ingezet voor scholing van medewerkers om de hervorming, bezuinigingen in de zorg af te kunnen 

vangen. Daarnaast is er in 2017 gestart met het sectorplanplus. Hiervan zal er in 2019 een eerste 

voorschot volgen. Er is echter in 2018 na rato van de duur omzet voor genomen á € 80.610.

In 2018 hebben er een aantal opbrengstverrekening over voorgaande jaren plaatsgevonden. Dit heeft 

een negatief resultaateffect op de opbrengst zorgverzekeringseffect á € 749.634. Hiervan was een 

voorziening gevormd welke vrij komt te vallen van € 290.581.

Daarnaast heeft Zilveren Kruis een materiële controle uitgevoerd op de wijkverpleging wat tot een 

kostenpost heeft geleid van € 66.173.

Daarnaast heeft er in 2018 overproductie plaatsgevonden op de zorgverzekeringswet. Hiervoor is een 

voorziening gevormd van € 156.474. Dit heeft een nadeling effect op het resultaat van de 

zorgverzekeringswet.
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 24.303.980 23.993.845

Sociale lasten 3.699.897 3.677.164

Pensioenpremies 1.966.587 1.869.948

Andere personeelskosten 1.105.195 987.773

Subtotaal 31.075.659 30.528.730

Personeel niet in loondienst 1.305.706 1.533.587

Totaal personeelskosten 32.381.365 32.062.317

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per 

onderdeel:

Intramurale zorg 147 147

Revalidatiezorg 71 68

Wijkzorg 203 201

Overige activiteiten 169 176
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 

eenheden 590 592

17. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.121.344 2.325.927

Totaal afschrijvingen 2.121.344 2.325.927

Toelichting:

Vanaf 2018 is er geen onderscheid meer tussen nacalculeerbare- en overige afschrijvingen.
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.561.621 2.578.053

Algemene kosten 2.716.977 2.911.345

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.736.179 1.716.209

Onderhoud en energiekosten 1.627.578 1.633.517

Huur en leasing 1.275.016 973.348

Dotaties en vrijval voorzieningen 580.736 293.820

Totaal overige bedrijfskosten 10.498.107 10.106.292

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 73 14

Subtotaal financiële baten 73 14

Rentelasten -586.846 -675.817

Subtotaal financiële lasten -586.846 -675.817

Totaal financiële baten en lasten -586.773 -675.803

20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van 

Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft de klasse voor bezoldiging op grond van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

zorg- en welzijnssector van de Raad van Bestuur vastgesteld op klasse III.

De dotaties en vrijval voorzieningen ad 580K komt voort uit de balansmutatie voorzieningen van 1,2 mln en de mutatie 

vorderingen ad 795K (verwachte compensatie UWV welke gesplitst op de balans weergegeven). Daarnaast is de getroffen 

voorziening voor overproductie verrekend met de opbrengsten onder punt 13 van de toelichting resultatenrekening baten 

(mutatie 134K). Gedurende het boekjaar is er 40K uit de voorziening reorganisatie onttrokken ten gunste van de 

personeelskosten.

Eénhoofdig
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Wet Normering Topinkomens

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2018 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

P.L. 

Smoorenburg

1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jul-15

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) Heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

6

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 136.864

7

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 11.353

8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 148.218

12 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 151.000

Vergelijkende cijfers 2017

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

3

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 131.537

4

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 11.035

5 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 142.572

6 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 166.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

drs. C.W. 

Smelik

drs. A.A.P.A.M. 

van der Heijden

drs. J.J.B. 

Baake RA

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Vice voorzitter Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-11 1-jan-13 1-jan-15

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) 31-dec-18 Heden Heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 12.250 10.500 8.750

5 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 22.650 15.100 15.100

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.610 9.826 8.750

2 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.373 16.600 16.600

Pagina  38



Stichting Zorggroep Solis

2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

mr. L.L. Vis
mr. J.B. de 

Groot

dhr. M.H.J. 

Hoek

1 Functie (functienaam) Lid RvT lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-13 1-jan-13 3-okt-18

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

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 8.750 8.750 2.135

5 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.100 15.100 3.723

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 8.750 8.750

2 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.600 16.600

Toelichting:

22. Honoraria accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening 53.194 68.180

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en 

Nacalculatie) 9.680 10.000

3. Fiscale advisering 0 1.488

4. Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 62.874 79.668

23. Transacties met verbonden partijen

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

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en 

hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

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

Zorggroep Solis een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse III, met een 

bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 151.000. Dit maximum wordt  niet overschreden door 

de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                            

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 22.650 en voor de 

overige leden van de Raad van Toezicht/Commissarissen € 15.100. Deze maxima worden niet overschreden. 
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2.2  ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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2.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 24.926.616 25.897.236

Financiële vaste activa 2 315.371 315.931

Totaal vaste activa 25.241.987 26.213.166

Vlottende activa

Voorraden 3 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 308.856 382.568

 DBC-zorgproducten

Vorderingen en overlopende activa 5 3.432.465 3.069.278

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 316.485 961.884

Liquide middelen 7 4.721.471 101.834

Totaal vlottende activa 8.779.277 4.515.564

Totaal activa 34.021.266 30.728.730

Ref. 31-12-2018 31-12-2017

PASSIVA € €

Eigen vermogen 8

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 3.897.039 20.000

Bestemmingsfondsen 3.768.846 3.768.846

Algemene en overige reserves 5.165.583 6.160.264

Totaal eigen vermogen 13.064.701 10.182.343

Voorzieningen 9 2.375.407 1.174.484

10 11.934.586 12.617.897

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 11 0 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 6.646.574 6.754.010

Totaal passiva 34.021.266 30.728.730

Langlopende schulden (nog voor meer dan een 

jaar)
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2.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 13 41.324.107 42.376.828

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 14 713.980 842.081

Overige bedrijfsopbrengsten 15 6.322.952 2.337.619

Som der bedrijfsopbrengsten 48.361.039 45.556.528

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 32.289.417 31.935.782

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 2.121.344 2.325.927

Overige bedrijfskosten 18 10.480.587 10.109.493

Som der bedrijfslasten 44.891.347 44.371.201

BEDRIJFSRESULTAAT 3.469.692 1.185.327

Financiële baten en lasten 19 -587.333 -635.366

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 2.882.358 549.961

Vennootschapsbelasting 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 2.882.358 549.961

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve -994.681 669.961

Bestemmingsreserve verbouwing PW Janssen 3.857.039 0

Bestemmingsreserve Solisfeest 20.000 -120.000

2.882.358 549.961
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2.2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.2.4.1. Algemeen

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij 

de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting 

gehanteerd. 

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder 

financiële baten en lasten. 
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2.2.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 17.597.774 19.460.388

Machines en installaties 4.631.880 3.940.051

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.790.924 1.558.106

906.037 938.690

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 24.926.616 25.897.236

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is 31-dec-18 31-dec-17

als volgt weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 25.897.237 26.026.211

Bij: investeringen 1.617.125 2.298.087

Af: afschrijvingen 2.121.344 2.324.602

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: terugname afschrijvingen geheel afgeschreven vaste activa 0 0

Af: desinvesteringen 466.402 102.459

Boekwaarde per 31 december 24.926.616 25.897.236

Toelichting:

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

verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.1.6. 

Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 12.500.000,- aan aanschafwaarde 

vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch eigendom heeft.

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 

materiële vaste activa
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2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Deelnemingen 315.371 315.931

Totaal financiële vaste activa 315.371 315.931

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 315.931

Af: waardeverminderingen 0

Bij: resultaat deelnemingen -560

Boekwaarde per 31 december 2018 315.371

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

1) Buro Saartje B.V. te Deventer 18.000 100% 251.361 -560

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

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 308.856 382.568

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 308.856 382.568

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-18

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatiezorg 308.856 0 0 308.856

Totaal (onderhanden werk) 308.856 0 0 308.856

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.166.265 1.562.811
782.039 937.650

Overige vorderingen: 15.339 0

Nog te ontvangen bedragen 1.287.380 353.203

Overige overlopende activa 181.441 215.613

Totaal vorderingen en overlopende activa 3.432.465 3.069.278

Toelichting:

In de overige vorderingen zijn geen vorderingen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 

jaar.

Onder nog te ontvangen bedragen valt de verwachte compensatie vanuit het UWV voor de 

voorziening lege dienstverbanden.

Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten
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t/m 2016 2017 2018 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 0 961.884 0 961.884

Financieringsverschil boekjaar 316.485 316.485

Correcties voorgaande jaren 0 0

Betalingen/ontvangsten 0 -961.884 -961.884

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -961.884 316.485 -645.399

Saldo per 31 december 0 0 316.485 316.485

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Midden IJssel c c a

Apeldoorn e.o. c c

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 29.419.938 29.034.918

Af: ontvangen voorschotten 29.103.453 28.073.034

Totaal financieringsverschil 316.485 961.884

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bankrekeningen 4.717.442 97.857

Kassen 4.029 3.976

Totaal liquide middelen 4.721.471 101.834

Toelichting:

De liquide middelen zijn direct opeisbaar, op de bankgaranties ad  € 117.537,- na.

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Pagina  47



Stichting Zorggroep Solis

2.2.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 3.897.039 20.000

Bestemmingsfondsen 3.768.846 3.768.846

Algemene en overige reserves 5.165.583 6.160.264

Totaal eigen vermogen 13.064.701 10.182.343

Het verloop is als volgt weer Saldo per Herziening Saldo per

te geven: 31-dec-2010 1-jan-2011

€ € €

Stichtingskapitaal 233.233 233.233

Collectief gefinancieerd gebonden vermogen 20.000 20.000

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 6.160.264 6.160.264

6.413.497 0 6.413.497

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Kapitaal 233.233 0 0 233.233

233.233 0 0 233.233

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsreserve verbouwing 

PW Janssen 0 3.857.039 0 3.857.039
Bestemmingsreserve Solisfeest 20.000 20.000 0 40.000

20.000 3.877.039 0 3.897.039

Resultaat- 

bestemming

Resultaat- 

bestemming
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Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 3.768.846 0 0 3.768.846

3.768.846 0 0 3.768.846

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2018 mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserve 6.069.977 -994.681 0 5.075.296

Vernieuwingsfonds 90.287 0 0 90.287

6.160.264 -994.681 0 5.165.583

Toelichting:

9. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

te geven: 1-jan-2018 /Vrijval 31-dec-2018

€ € € €

Voorziening overproductie 290.581 156.474 290.581 156.474

Voorziening jubileumverplichtingen 330.200 0 44.911 285.288

Voorziening langdurig verzuim 393.162 546.580 0 939.742

Voorziening reorganisatie 76.541 0 72.933 3.608

Voorziening lege dienstverbanden 0 807.871 0 807.871

Voorziening WGA 84.000 131.855 33.431 182.424

Totaal voorzieningen 1.174.484 1.642.780 441.856 2.375.407

31-12-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 544.588

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.830.820

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 224.229

Op de verkoop van het St. Jurriën is een boekwinst behaald van € 3.857.039. Dit resultaat is volledig 

aangewend voor de opbouw van de bestemmingsreserve PW Janssen.

Resultaats- 

bestemming

Resultaats- 

bestemming

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

beschouwd:
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Toelichting per categorie voorziening:

10. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 5.004.050 5.327.439

Overige langlopende schulden 6.930.536 7.290.458

Totaal langlopende schulden 11.934.586 12.617.897

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 13.282.167 13.928.418

Bij: nieuwe leningen 0 0

Bij: opname financial lease 0 0

Af: aflossingen 664.270 646.244

Stand per 31 december  12.617.897 13.282.167

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 683.312 664.270

Stand langlopende schulden per 31 december 11.934.586 12.617.897

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverpl. 683.312 664.270

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 11.934.586 12.617.897

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 8.988.538 10.152.588

De voorzieningen Langdurig zieken en Reorganisatie worden gewaardeerd op nominale waarde, de 

voorziening jubileumverplichtingen, lege dienstverbanden en WGA wordt tegen contante waarde 

gewaardeerd. Een uitgebreidere uiteenzetting per voorziening is opgenomen onder de 

waarderingsgrondslagen. 

In 2017 is gestart met de opbouw voor de voorziening WGA. Deze voorziening is gevormd om het 

potentiële WGA-risico waarvoor Zorggroep Solis eigenrisicodrager is te kunnen dekken. Vanaf 2019 

kan er instroom in de WGA volgen.

De voorziening lege dienstverbanden is gevormd om de transitievergoeding voor het opheffen van lege 

dienstverbanden bij arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar te kunnen dekken. De verwachtte 

vergoeding vanuit het UWV is op de debet zijde van de balans opgenomen onder overige vorderingen.

Bij verzekeringsconcern Multizorg en CZ is er in 2018 een voorlopige overproductie gerealiseerd van € 

156.474. Het is onduidelijk of deze overproductie toegekend gaat worden, hiervoor is een voorziening 

opgenomen.

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

beschouwd:
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Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

DSCR 2018 2017

€ €

Operationele kasstroom

Netto winst 2.882.358 549.959

Rentelasten 586.846 675.803

Onttrekking /dotatie voorziening 1.200.834 -507.288

Afschrijvingen 2.121.344 2.325.927

Totaal Operationele kasstroom 6.791.381 3.044.401

0

Financieringsverplichtingen

Aflossing Rabobank -266.667 -266.667

Aflossing BNG -56.723 -56.723

Aflossing Spikvoorde -294.968 -294.968

Aflossing Groote Voorster -45.912 -45.912

-664.270 -664.270

Rentelasten -586.846 -675.803

Totaal Financieringsverplichtingen -1.251.116 -1.340.073

DSCR 5,4 2,3

Norm Rabobank 1,4 1,4

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 12.2.7 Overzicht 

langlopende leningen.

Ten behoeve van de lening bij de Rabobank dient voldaan te worden aan een tweetal ratio's. De DSCR 

dient op een niveau van 1,4 te zijn en de balansratio op 25%. Hier onder volgt een berekening van de 

DSCR en de balansratio per 31-12-2018.

De verstrekte zekerheid voor de hypothecaire lening betreft hypothecaire zekerheid op een 

bedrijfsgebouw. De boekwaarde van de leningen benadert de reële waarde.
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Balansratio 2018 2017

€ €

Eigen vermogen

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 3.897.039 20.000

Bestemmingsfondsen 3.991.618 3.991.618

Algemene en overige reserves 4.942.809 5.937.490

Totaal eigen vermogen 13.064.700 10.182.342

Voorzieningen 2.375.918 1.175.082

Langlopende schulden 11.934.586 12.617.897

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van bekostiging 0 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 6.350.908 6.438.633

Totaal kortlopende schulden 6.350.908 6.438.633

Totale passiva 33.726.111 30.413.954

Eigen vermogen / Balanstotaal 38,74% 33,48%

Norm Rabobank 25,00% 25,00%

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen 305.515 348.537

Crediteuren 1.101.933 1.131.895

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 683.312 664.270

Belastingen en sociale premies 1.065.073 1.058.224

Schulden terzake pensioenen 447.647 570.657

Nog te betalen salarissen 121.756 122.115

Vakantiegeld 865.986 873.265

Vakantiedagen 1.295.445 1.325.292

Nog te betalen kosten 751.418 633.677

Vooruitontvangen opbrengsten 8.488 26.076

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 6.646.574 6.754.010

Toelichting:

De overeengekomen kredietlimiet met de Rabobank bedraagt €  2.000,000,-

Er zijn geen schulden langer dan één jaar aanwezig. De schuld aan groepsmaatschappijen betreft de 

rekening-courantverhoudingen met andere werkmaatschappijen van de Stichting Zorggroep Solis. Er 

zijn geen condities inzake rente en/of aflossing alsmede zekerheden overeengekomen. 
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13. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Ten behoeve van het verzorgingshuis Groote & Voorster is sprake van een financial leasecontract met 

een looptijd van 30 jaar vanaf 1 mei 1997. De jaarlijkse annuïteit loopt gelijk met de financiering van de 

verschillende componenten en bedraagt € 559.522 per jaar. 

Op 10 april 2018 is er een huurcontract gesloten met Comfort Wonen Deventer B.V. Hierin is 

vastgelegd dat de gezamenlijke verbouwing van het verpleeghuisdeel op het St. Jurriën gehuurd zal 

worden zodra deze is opgeleverd. Dit is gepland in het eerste kwartaal van 2019 Het huurbedrag 

bedraagd € 222.720 per jaar, voor een periode van 10 jaar en wordt jaarlijk volgens de CPI verhoogd.

Vanwege de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent en de afschaffing van het 

bouwregime, is er sinds 2009 voor gekozen om dit overzicht niet op te nemen.

Huurcontracten

De Stichting is jegens Woonzorg Nederland verbonden tot het beheer van de exploitatie van een deel 

van het bejaardencomplex De Bloemendal te Deventer. Per 1 april 2016 wordt enkel het 

verzorgingshuis gehuurd en verzorgt Woonzorg Nederland de verhuur van de aanleunwoningen en 

serviceflats. Uit de huurovereenkomst vloeit een jaarlijkse verplichting tot huurbetaling voort die per 31 

december 2018 € 650.297 bedraagt. De huur, exclusief de inbegrepen vergoeding voor gebruik van 

inventaris, liften en aanvullende isolatievoorzieningen, wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke 

huurverhoging. Het huurcontract heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019. Na het verstrijken van 

deze looptijd wordt de huurovereenkomst telkens met één jaar voortgezet. Hieruit blijkt dat er geen 

sprake is van economisch eigendom.
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Zekerheden

Voor de leningen bij de Rabobank zijn de volgende zekerheden afgegeven:

Verklaring solvabiliteitsratio

Verklaring pari-passu

Verklaring cross default

Verklaring negative pledge

Toelichting van risico’s van financiële instrumenten 

Rente en kasstroomrisico

Stichting Zorggroep Solis loopt renterisico over een aantal rentedragende vorderingen, met name 

liquide middelen, en rentedragende kortlopende schulden, die met name schulden aan 

kredietinstellingen betreffen. Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële 

derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico

Stichting Zorggroep Solis loopt risico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste 

activa en overige vorderingen en liquide middelen. Solis heeft geen significante concentraties van 

kredietrisico. Levering van diensten vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de 

kredietwaardigheidstoets van Solis. Levering van diensten vindt plaats op basis van krediettermijnen 

tussen de 14 en 30 dagen.

Liquiditeitsrisico

Stichting Zorggroep Solis bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende 

liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende 

liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens financieel 

ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde 

leningconvenanten te blijven.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteiten.

Valutarisico

Stichting Zorggroep Solis is alleen werkzaam in Nederland, daardoor is er geen valutarisico.
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Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

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 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 22.542,3 miljoen (prijsniveau 

2017).

Reële waarde

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder 

kasmiddelen, langlopende vorderingen en schulden en kortlopende vorderingen en schulden en 

dergelijke benadert de boekwaarde daarvan.

Afgeleide financiële instrumenten

Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.
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Lening- 

gever
Datum

Hoofd- 

som

Totale 

loop-

tijd

Soort 

lening

Wer- 

kelijke 

rente

Rest- schuld 

31 december 

2017

Nieuwe le-

ningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Rest- schuld 31 

december 2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2019

Gestelde 

zeker- 

heden

€ % € € € € € €

BNG 1992-2032 2.268.901 40 lineair 3,88% 850.838           56.723 794.115 510.503 14 lineair 56.723 hypotheek

Ieder1 1998- 4.162.072 annuiteit 6,81-6,91% 3.650.412        45.912 3.604.499 3.322.731 - annuiteit 49.085 geen

Rabobank2006-2035 8.000.000 30 lineair 2,00% 4.800.000 266.667 4.533.333 3.200.000 17 lineair 266.667 hypotheek

Rentree 2011-2028 5.689.258 18 annuiteit 5,38% 3.980.927        294.968 3.685.959 1.955.304 10 annuiteit 310.837 geen

Totaal 20.120.231 13.282.176 0 664.270 12.617.907 8.988.538 683.311
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13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 10.828.175 11.930.664

Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten -73.712 9.860

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 

(exclusief subsidies) 29.087.083 28.772.209

Opbrengsten Jeugdzorg 32.865 74.620

Opbrengsten Wmo 1.127.124 992.972

Overige zorgprestaties 322.573 596.503

Totaal 41.324.107 42.376.828

14. Subsidies (excl. WMO en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 318.001 262.715

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 395.979 579.366

Totaal 713.980 842.081

Toelichting:

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige opbrengsten 5.084.843 963.551

Huuropbrengsten 1.238.109 1.374.068

Totaal 6.322.952 2.337.619

Toelichting:

Onder overige opbrengsten is verantwoord de doorbelasting van de managementfee ad  € 50.000 

(2017: € 50.000). 

Op 25 juli 2018 is de locatie St. Jurriën verkocht aan Comfort Wonen Deventer B.V. Hierop is een 

boekwinst gemaakt van € 3.857.039. Vanaf moment van verkoop is de verhuur van de 

aanleunwoning op deze locatie ook overgenomen en zijn de totale huuropbrengsten daardoor 

gedaald.

In 2018 hebben er een aantal opbrengstverrekening over voorgaande jaren plaatsgevonden. Dit heeft 

een negatief resultaateffect op de opbrengst zorgverzekeringseffect á € 749.634. Hiervan was een 

voorziening gevormd welke vrij komt te vallen van € 290.581.

Daarnaast heeft Zilveren Kruis een materiële controle uitgevoerd op de wijkverpleging wat tot een 

kostenpost heeft geleid van € 66.173.

Daarnaast heeft er in 2018 overproductie plaatsgevonden op de zorgverzekeringswet. Hiervoor is 

een voorziening gevormd van € 156.474. Dit heeft een nadeling effect op het resultaat van de 

zorgverzekeringswet.

Pagina  57



Stichting Zorggroep Solis

2.2.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 24.229.616 23.890.602

Sociale lasten 3.688.674 3.662.567

Pensioenpremies 1.960.672 1.861.594

Andere personeelskosten 1.104.749 987.431

Subtotaal 30.983.711 30.402.195

Personeel niet in loondienst 1.305.706 1.533.587

Totaal personeelskosten 32.289.417 31.935.782

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden per onderdeel 

(in FTE's):

Intramurale zorg 147 147

Revalidatiezorg 71 68

Wijkzorg 203 201

Overige activiteiten 169 176

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 

eenheden 590 592

17. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.121.344 2.325.927

Totaal afschrijvingen 2.121.344 2.325.927
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18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.561.621 2.578.052

Algemene kosten 2.699.367 2.915.085

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.736.179 1.716.159

Onderhoud en energiekosten 1.627.578 1.633.517

Huur en leasing 1.275.016 973.348

Dotaties en vrijval voorzieningen 580.826 293.331

Totaal overige bedrijfskosten 10.480.587 10.109.493

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 73 14

Resultaat deelnemingen -560 40.437

Subtotaal financiële baten -487 40.451

Rentelasten -586.846 -675.817

Subtotaal financiële lasten -586.846 -675.817

Totaal financiële baten en lasten -587.333 -635.366

20. Transacties met verbonden partijen

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

De dotaties en vrijval voorzieningen ad 580K komt voort uit de balansmutatie voorzieningen van 1,2 

mln en de mutatie vorderingen ad 795K (verwachte compensatie UWV welke gesplitst op de balans 

weergegeven). Daarnaast is de getroffen voorziening voor overproductie verrekend met de 

opbrengsten onder punt 13 van de toelichting resultatenrekening baten (mutatie 134K). Gedurende het 

boekjaar is er 40K uit de voorziening reorganisatie onttrokken ten gunste van de personeelskosten.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, 

haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 23 van de 

geconsolideerde jaarrekening.
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21. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2.2.

23. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Stichting Zorggroep Solis

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De heer drs. A.A.P.A.M. van der Heyden, voorzitter

Mevrouw mr. L.L. Vis, lid

De heer mr. J.B. de Groot, lid

De heer drs. J.J.B. Baake RA, lid

De heer M.H.J. Hoek MBA, lid

De heer drs. P.L. Smoorenburg, bestuurder
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2.3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

2.3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.3.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Conform artikel 4.3 van de statuten van de stichting, wordt het resultaat als volgt bestemd: "Door de 

stichting behaalde winsten kunnen uitsluitend worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5 

lid 1 sub c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of een algemeen 

maatschappelijk belang.

De Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de 

vergadering van 05-04-2019.

De Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Solis heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de 

vergadering van 05-04-2019.
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 Nr. 482 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting Zorggroep Solis  
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 

A. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Zorggroep Solis te Deventer gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zorggroep Solis op 31 december 2018 en van het resultaat 
over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorggroep Solis zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere  
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaglegging andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en dat de overige gegevens alle informatie bevat die op 
grond van de RvW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of Stichting Zorggroep Solis in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 
raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van 
bestuur het voornemen heeft om Stichting Zorggroep Solis te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Zorggroep Solis haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van Stichting Zorggroep Solis. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
Stichting Zorggroep Solis; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Zorggroep Solis haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd 
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 17 april 2019 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
was getekend, 
ing. J.L. Wisse RA 
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