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Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Solis 

 
Het is een mooie maar grote verantwoordelijkheid om toezicht te houden op een organisatie 
die sinds 1267 zorg verleent aan inwoners van Deventer en omgeving. De maatschappelijke 
ontwikkelingen zijn in de afgelopen decennia in een stroomversnelling geraakt. Zorggroep 
Solis heeft zich in relatief korte tijd moeten aanpassen aan sterk veranderende wet- en 
regelgeving, een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Het 
financieringsmodel is in korte tijd twee keer gewijzigd door het scheiden van de wonen en 
zorg en door de decentralisaties in de zorg. De overheid doet steeds meer een beroep op de 
zelfredzaamheid van alle Nederlanders, dus ook die van de ouderen die zorg en aandacht 
behoeven. Tegelijkertijd zien we een toenemende individualisering. Het gevolg van dit alles 
is een verzwaring van de zorg omdat mensen steeds later en daardoor in slechtere conditie 
bij ons komen. Mede hierdoor kwam Zorggroep Solis ten tijde van de crisis en de 
daaropvolgende bezuinigingen in financieel zwaar weer terecht.  
 
Na een aantal moeilijke jaren zien we dat Zorggroep Solis in 2017 verder is gestabiliseerd en 
dat op financieel vlak sprake is van relatieve rust. De Raad van Toezicht heeft veel respect 
en waardering voor de grote inzet die de medewerkers van Zorggroep Solis onder moeilijke 
omstandigheden hebben getoond. 
 
Een grote organisatie die al 750 jaar bestaat, heeft in die tijd veel waarden ontwikkeld die wij 
niet willen verliezen. Tegelijkertijd kunnen historie en bedrijfscultuur in de weg staan aan 
noodzakelijke veranderingen. De Raad van Toezicht ziet het als zijn taak om de 
kernwaarden van de organisatie te bewaken en de organisatie te helpen mee te groeien in 
haar tijd, zodat we over 750 jaar nog steeds zorg dichtbij en voor de mensen in Deventer en 
omgeving kunnen verlenen. 
 
Hoe heeft de Raad van Toezicht zijn rol vervuld? 
 
De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder, zijn toezichthouder en zijn 
sparring partner. Dienen de plannen die worden gemaakt het hogere doel van Solis? Is de 
continuïteit van de organisatie gewaarborgd? Hoe staat het met de kwaliteit en de veiligheid 
van de organisatie? Op al deze terreinen houden wij de ontwikkeling van Solis en de 
gemaakte keuzes nauw in de gaten. Daarnaast controleren we of de financiën en processen 
goed op orde zijn en of de personele organisatie voldoende toegerust is om nu en in de 
toekomst goede zorg te bieden.  
 
De Raad van Toezicht heeft minstens zes formele vergaderingen per jaar. Daarnaast kent de 
Raad van Toezicht drie commissies: de commissie Audit & Vastgoed, de commissie Kwaliteit 
en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Deze commissies vergaderen ook ongeveer zes 
keer per jaar in voorbereiding op de algemene vergaderingen. In de 
commissievergaderingen is ruimte om dieper in te gaan op een aantal meer complexe zaken 
en ontwikkelingen. Zaken waar we ons in het bijzonder op hebben gericht zijn het 
vastgoedplan, het financiële beleid, het ziekteverzuim, de kwaliteit van de zorg, de aandacht 
voor de cliënten en hun levensverhaal, het kwaliteitskader zorg, de klachten en de 
complimenten. 
 
De Raad streeft naar een goede band met de organisatie zonder de gepaste afstand te 
verliezen. De Raad en zijn individuele leden hebben formeel en informeel contact met de 
leden van de cliëntenraad, de ondernemingsraad en met het managementteam. Met alle 
zojuist genoemde partijen hebben we in juni 2017 een dagdeel van gedachten gewisseld 
over de missie, visie en kernwaarden van de organisatie en over het nieuwe kwaliteitskader. 
Deze werksessie is als inspirerend en prettig ervaren.  
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Wisseling van voorzitter 
 
De statuten kennen voor leden van de Raad van Toezicht een maximale zittingstermijn van 
acht jaar. In verband hiermee hebben we eind juni 2017 afscheid genomen van Harry 
Webers: een uitermate betrokken, ondernemende voorzitter. Harry was zich bij alles wat hij 
voor Zorggroep Solis deed bewust van het historisch perspectief van de organisatie. Solis en 
de Raad hebben veel voordeel gehad bij het enorme maatschappelijke netwerk waarover 
Harry Webers beschikt. De Raad van Toezicht heeft mij gevraagd om voorzitter te worden, 
een functie die ik met ingang van 24 juni vervul. Zeer eervol was het om als voorzitter 
aanwezig te zijn bij de tekening in het Gulden Boek van de gemeente Deventer en om, met 
de volledige Raad, als vrijwilliger mee te helpen bij het mantelzorgdiner in de Lebuïnuskerk. 
 
Vooruitblik 
 
2018 zal in het teken staan van verbouwingen en aandacht voor een innovatieve en 
transparante manier van werken. Het bestaan van tweepersoonskamers in het woon-
zorgcentrum P.W. Janssen is niet meer passend in deze tijd. Daarom is de Raad verheugd 
dat er stappen worden ondernomen om een eigen plekje voor alle bewoners te creëren. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een gezond werkklimaat waarin openlijk en constructief over 
fouten kan worden gepraat en het persoonlijke levensverhaal van de cliënt centraal staat.  
 
Cora Smelik 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht 
  

 Naam Functie Beroep en nevenfuncties Termijn 
De heer ir. 
H.A.A.M. Webers 

Voorzitter 
tot en met  
23 juni 2017 

• voorzitter VVV Deventer 

• voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow 

• voorzitter Stichting Hanzefonds 

• voorzitter Deventer Oranje Vereniging 

• lid Raad van Toezicht Geldersch Landschap en 

• Kasteelen 

• lid Deventer Economische Alliantie 

• lid Raad van Advies van Donkergroen 

• juryvoorzitter 'De Sterkste Schakel' 

• Wageningen Ambassador 

• lid landelijke KlantenAdviesRaad Rabobank 

• lid Advisory Board Semilla (IPStar BV) 

• ambassadeur Stichting Vrienden Deventer 
Ziekenhuis 

 

2e termijn tot en 
met 23 juni 
2017 

Mevrouw drs. 
C.W. Smelik 

Vicevoorzitter 
tot en met 23 
juni en 
voorzitter vanaf 
24 juni 2017   

Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem per 1 september 
2017 
Directeur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Twente tot  
1 september 2017  

• voorzitter bestuur GroenLinks Deventer e.o. 

2e termijn tot en 
met eind 2018 
 

De heer mr.  
J.B. de Groot 

Lid Senior Raadsheer, gerechtshof Arnhem - Leeuwarden en 

lid bestuur gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 

• lid Visitatiecommissie Opleidingen Rechtspraak 

(tot medio 2017) 

• docent/inleider diverse cursussen op het gebied 

van alimentatierecht en rekenen, belastingrecht en 

burgerlijk (proces)recht voor o.a. SSR, LexLumen, 

IMFO (vFAS), VCO/CPO Radboud Universiteit,  

• voorzitter Redactieraad INA (Sdu) 

• lid beroepenveldcommissie Hogeschool Arnhem-
Nijmegen 
 

2e termijn tot en 
met eind 2020 
 

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

Lid, 
vicevoorzitter 
vanaf 24 juni 
2017 
 

P5COM, directeur ziekenhuizen 

• Lid Raad van Toezicht Zorgspectrum Het Zand (tot 
1 oktober 2017) 

• faculty member Speaker’s Academy 

• DGA ILIWAPCT 
 

2e termijn tot en 
met eind 2020 

Mevrouw mr.  
L.L. Vis 

Lid Eigenaar van Confero, Juridisch Advies & Mediation   

• lid Raad van Toezicht Stichting Staring College, 
VO, hoofdzetel Lochem 

• bestuurder Piedade B.V.  

• zitting als voorzitter klachtencommissie van 
Coaching Academy International te Naarden 

• juridisch spreekuur Vluchtelingenwerk 
(onbezoldigd) 

• buurtbemiddelaar voor buurtbemiddelingsproject 
Lochem (onbezoldigd)  
 

2e termijn tot en 
met eind 2020 

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

Lid Business Controller de Jong & Laan 
 

1e termijn tot en 
met eind 2018 
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Bestuursverslag 
 
 
750 jarig bestaan 
 
Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest voor onze organisatie. Om te beginnen was 
2017 het jaar waarin we 750 jaar bestonden. Dit jubileum hebben we samen gevierd met de 
stichting IJssellandschap, de organisatie waarmee we tot 1986 verbonden waren.  
 
Samen zijn we vereerd met de inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Deventer. 
In combinatie met de uitreiking van de zilveren erepenning is de dit hoogste onderscheiding 
die de gemeente kan geven aan organisaties die zich al lange tijd aantoonbaar hebben 
ingezet voor de Deventer samenleving.  
Daarnaast hebben we samen met Deventer Verhaal en IJssellandschap in de stadsetalage 
van de gemeente Deventer een tentoonstelling georganiseerd over zorg en het landschap in 
Deventer, getiteld Zorg Land Goed.  
 
Natuurlijk stond ons jubileum echter in eerste plaats in het teken van onze bewoners, 
cliënten en medewerkers. Voor onze bewoners hebben we veel extra activiteiten 
georganiseerd zoals het programma “achter de geraniums” en het programma 
“theaterparade”. Maar natuurlijk ook extra lekker eten, diverse markten en bijvoorbeeld een 
high tea. Voor onze medewerkers en vrijwilligers hebben wij feesten georganiseerd met een 
barbecue in een gezellige grote informele feesttent die speciaal voor deze gelegenheid 
verrees tegenover locatie PW Janssen. 
 
Het hoogtepunt van ons 750 jarig bestaan was echter een 4-gangen diner voor 750 
mantelzorgers in de Lebuïneskerk in Deventer. Zowel Solis als IJssellandschap wilden 
investeren in zaken die het maatschappelijk doel ondersteunen. Door onze eeuwenlange 
verbondenheid met Deventer én met mantelzorgers wilden wij deze mantelzorgers graag in 
het zonnetje zetten. Samen met vele sponsors is dit gelukt. In de prachtige setting van de 
kerk hebben we met meer dan 100 vrijwilligers van onze eigen organisaties en met 
ondersteuning van Boas een geweldige avond georganiseerd. Alle mantelzorgers, maar ook 
de vrijwilligers en de medewerkers van Boas hebben genoten van deze avond.  
 
De organisatie in 2017 
In het afgelopen jaar hebben we weer mooie dingen gedaan. En ook minder mooie dingen. 
Waar ik trots op ben is de wijze waarop wij met gemaakte fouten omgaan. Deze worden niet 
verstopt, maar juist uitgebreid besproken en geëvalueerd. Op deze manier leren we van 
onze fouten en krijgen die een positieve plek in de organisatie. Daarnaast ben ik blij met de 
vele complimenten die we van cliënten en verwanten gekregen hebben over de warme en 
betrokken zorg die zij ervaren. 
 
Een ander belangrijk punt voor onze organisatie was de beëindiging van het bijzonder 
beheer. Het resultaat van het boekjaar 2016 was positief, waarna de bank het bijzonder 
beheer heeft opgeheven. Een mooie prestatie van onze organisatie, waar we terecht trots op 
mogen zijn.  
 
Vanwege het verstrijken van de maximale zittingsperiode heeft Harry Webers het 
voorzitterschap van de Raad van Toezicht moeten beëindigen. Natuurlijk hebben we op 
gepaste wijze afscheid van hem genomen. Toch wil ik graag nogmaals mijn dank uitspreken 
voor de inzet en bijdrage van Harry in de afgelopen jaren. Harry is een bijzonder mens, met 
altijd inspirerende ideeën. Hij heeft mij als bestuurder regelmatig aan het denken gezet. 
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Missie en strategie 
 
De missie en strategie is het afgelopen jaar niet gewijzigd. Voor de volledigheid hierbij 
nogmaals onze missie en strategie.  
 
Missie 
Solis is als zorgverlener al 750 jaar diep geworteld in de stad Deventer en omgeving. Wij 
geloven dat elk individu heel goed in staat is om samen met zijn/haar omgeving zijn/haar 
eigen leven vorm te geven. Wij ondersteunen alle kwetsbare ouderen in de samenleving om 
zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te behouden. 
 
Loyaliteit en vertrouwen staan hoog in ons vaandel, en wij werken samen op basis van 
gelijkwaardigheid. Hierbij zijn continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voorwaarden 
voor onze organisatie. Voor ouderen wordt het vermogen om hun eigen leven zo lang 
mogelijk zelf vorm te geven steeds belangrijker. Familieleden, mantelzorgers, buurt en 
vrijwilligers staan gezamenlijk rondom de mens, hun zelfstandigheid zoveel mogelijk 
ondersteunend. Professionele hulp kan ingeschakeld worden op het moment dat dit 
vermogen minder wordt. Solis is een van die professionals. 
 
Succesbepalende factoren 

• Klantgericht: de cliënt staat bij ons altijd centraal. 

• Innovatief: wij zijn vernieuwend en treden graag buiten de gebaande paden. 

• Verbinden: wij delen actief kennis en kunde. 

• Doelgericht: wij hebben een duidelijk doel voor ogen. 

• Koersvast: we willen vasthouden aan de uitgezette koers. 
 
Strategie 
Het zelforganiserend vermogen van elke cliënt is leidend. Rondom de cliënt biedt Solis 
maatwerkarrangementen. In eerste instantie zorgketens rondom thuis en eventueel niet thuis 
als dat beter aansluit bij de zorgbehoefte. Van kort of langdurende revalidatie, huishoudelijke 
hulp en thuiszorg, tot een beschutte woonomgeving of een veilige afgesloten omgeving tot 
het Hospice. 
 
Cliënten 
 
Dementie bestaat in vele vormen en uit zich op verschillende manieren. Regelmatig krijgen 
we te maken met “onbegrepen gedrag”. Gedrag dat volgens ons niet past bij de situatie en 
waar we moeilijk mee om kunnen gaan. Meer kennis over het demente brein en de gevolgen 
hiervan zorgen ervoor dat je het gedrag beter begrijpt, er beter op kunt reageren en het zelfs 
kunt voorkomen. Door veel te investeren in het opleiden, delen van kennis op dit gebied en 
interne coaching van onze medewerkers hebben we gemerkt dat de kwaliteit van leven van 
onze cliënten verbetert.  
 
Een goede samenwerking met mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Vanuit de gedachte 
‘de cliënt centraal’, is medio vorig jaar het project ‘samenspel met mantelzorg’ gestart. We 
worden in dit traject ondersteund door Stichting Informele Zorg Twente (SIZ Twente).  
SIZ Twente is een provinciaal kenniscentrum op het gebied van informele zorg. Zij denkt met 
ons mee in het ontwikkelen van de deskundigheid bij onze medewerkers m.b.t. mantelzorg, 
om zo het mantelzorgbeleid binnen Solis concreet handen en voeten te geven. We zijn het 
traject begonnen met een enquête onder bewoners, mantelzorgers en medewerkers waarna 
wij met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten hiervan, en samen gaan kijken hoe we de 
handen ineen kunnen slaan. 
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Dit jaar hebben we ter meting van onze cliënttevredenheid Zorgkaart Nederland gekozen. Op 
de meeste locaties zijn door vrijwilligers van Zorgkaart Nederland veel interviews gehouden. 
De scores zijn vanzelfsprekend terug te vinden op ZorgkaartNederland.nl.  
 
Ter verbetering van de medicijnveiligheid is in 2017 het medicatieverstrekkingssysteem 
Medimo ingevoerd. Hiermee wordt het gehele proces van medicijnen voorschrijven tot en 
met het toedienen digitaal ondersteund. Het aantal medicijnincidenten neemt hierdoor af.  
 
Personeel 
 
In 2017 is een grootschalig medewerkerbelevingsonderzoek bij Solis uitgevoerd door 
Effectory. De respons was groot, 66,7%. Het punt waar de meeste medewerkers van Solis 
echt trots op zijn is klantgerichtheid. Het meest genoemde verbeterpunt dat uit het onderzoek 
naar voren komt is werkdruk. De resultaten zijn inmiddels ook per team bekend en de 
leidinggevenden zijn hier met hun teams mee aan de slag gegaan. Van belang is om als 
team met elkaar stil te staan bij de sterke punten van het team, de verbeterpunten te 
bespreken en de manier te bepalen waarop de teams hieraan gaan werken in het komend 
jaar.  
 
Dit jaar hebben we veel van onze eigen medewerkers opgeleid. Het slagingspercentage over 
het afgelopen jaar was zeer hoog, we zijn uitgekomen op bijna 100%. Mooi om te zien dat dit 
zo goed is opgepakt door onze medewerkers. In 2017 zijn aanzienlijk meer leerlingen door 
ons opgeleid dan in de voorgaande jaren.  
 
Onze digitale leeromgeving is in 2017 verder uitgerold. Al onze medewerkers hebben nu 
toegang tot deze omgeving. Daarnaast hebben we het aantal modules uitgebreid. Van onze 
leeromgeving wordt veel gebruik gemaakt.  
 
Binnen onze organisatie hebben de Viggers een sleutelrol door de functie die zij bekleden en 
als aanspreekpunt voor al onze cliënten. Om deze rol goed te kunnen vervullen en op niveau 
te kunnen werken is besloten om de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) 
in 2017 te laten vervallen. Vanuit de Viggers krijgen we veel positieve geluiden op dit besluit.  
 
In 2017 is de kantoorlocatie op de Diepenveenseweg gesloten. Het kantoorpersoneel is 
grotendeels verhuisd naar P.W. Janssen. Met deze verhuizing hebben we ook besloten om 
geen vaste werkplekken meer in te richten. Wel zijn er diverse ruimtes die in grootte variëren 
van 1 tot 10 werkplekken. Elke ochtend kunnen de medewerkers kiezen waar ze gaan 
werken die dag. De eerste ervaringen met dit flexwerken zijn positief.  
 
Governancecode 
 
Zorggroep Solis werkt volgens de Governancecode Zorg 2017. In de statuten zullen nog een 
aantal kleine aanpassingen worden gedaan. In het verslagjaar is een bijeenkomst 
georganiseerd met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht, 
het managementteam en bestuur. Deze dag hebben we gesproken over de governancecode 
en hoe deze te vertalen is naar de cliëntenzorg.  
 
De samenwerking met de (Centrale) Cliëntenraad en de Ondernemingsraad is in het 
afgelopen jaar goed geweest. Beide medezeggenschapsorganen hebben een belangrijke 
plek in onze organisatie. 
 
Financieel resultaat 
 
In het verslagjaar zijn de claims voor de ORT afgehandeld. Deze claims zijn voortgekomen 
uit de cao van 2016. Zorggroep Solis heeft besloten de afhandeling volledig in 2017 te laten 
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vallen en deze niet te spreiden over drie jaar. Het traject is voor zowel de huidige als de 
voormalige werknemers afgehandeld. Een en ander heeft in goed overleg met de 
Ondernemingsraad plaatsgevonden.  
 
 
 
Ziekteverzuim 
 
Het ziekteverzuim is in onze organisatie hoog. Ondanks de inzet van veel verschillende 
instrumenten zijn we onvoldoende in staat om het ziekteverzuim terug te dringen. Vooral het 
langdurig verzuim is hoog, waarbij er sprake is van een aantal zeer ernstig zieken. Deze 
medewerkers krijgen van ons de ruimte om te werken aan hun herstel. Het kortdurend 
verzuim is in de afgelopen periode wel gedaald.  
 
Doorkijk naar 2018 
 
Het jaar 2018 zal voor Zorggroep Solis een jaar van verbouwingen worden. Wij hopen op 
meerdere locaties ook verpleeghuiszorg te kunnen gaan organiseren. Op een tweetal 
locaties zal dat betekenen dat er fors verbouwd gaat worden. De woonzorgcentra van Solis 
zijn bij uitstek geschikt als wijkvoorziening en daarnaast als thuisbasis van waaruit zorg bij 
mensen thuis kan plaatsvinden. En als het thuis echt niet langer kan, dan verhuist men 
binnen de eigen wijk naar een veilige plek die men al kent. Solis wil dan ook 
verpleeghuisappartementen creëren op alle locaties. Dat vergt op een aantal locaties 
aanpassingen waardoor de mogelijkheid tot verpleeghuiszorg in de wijk ontstaat. Deze 
verpleeghuisplaatsen bieden Solis dan tevens de mogelijkheid om de resterende 
tweepersoonskamers in het verpleeghuis op PW Janssen om te bouwen tot eenpersoons 
appartementen. We zullen er alles aan doen om de overlast voor onze cliënten zo klein 
mogelijk te houden.  
 
Na deze fysieke verbouwingen zal er ook aan de teams gebouwd en verbouwd gaan 
worden. Op de verbouwde locaties zullen (deels) nieuwe teams gaan werken. Natuurlijk zal 
het enige tijd duren voordat de teams weer volledig op elkaar zijn ingespeeld, maar dit gaan 
wij met vertrouwen tegemoet.  
 
De arbeidsmarkt zal in 2018 een belangrijk aandachtspunt zijn. Net als de afgelopen jaren 
gaan we door met het opleiden van de eigen medewerkers. Daarnaast leiden we 
zogenaamde zij-instromers op. Voor het reguliere onderwijs blijven we veel stageplaatsen 
aanbieden. Toch zijn we van mening dat het lastig zal zijn om aan voldoende - en voldoende 
geschoold - personeel te komen.   
 
We verwachten het boekjaar 2018 ook positief af te kunnen sluiten. De begroting laat in ieder 
geval een positief resultaat zien.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Smoorenburg 
Bestuurder 
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De Ondernemingsraad in 2017 

 
De Ondernemingsraad vergadert in 2017 15 keer, waarvan 7 keer met de bestuurder 
(Overlegvergadering), en 8 keer in een OR-vergadering. HRM-onderwerpen worden in de 
Overlegvergaderingen aan de orde gesteld in aanwezigheid van de manager HRM. Tevens 
vindt, zoals gebruikelijk, 2 maal per jaar in een Overlegvergadering afstemming plaats met 
leden van de Raad van Toezicht in de zogeheten Art.24-vergadering.  
Binnen de OR is een vaste financiële commissie, die zich verdiept in de begroting en 
financiële cijfers en hierover ook bijgepraat wordt door de directeur.  
In 2017 wordt opnieuw gewerkt met werkgroepen, die zich op een bepaald onderwerp of 
specifiek aandachtsgebied richten. Zo maken OR-leden deel uit van de werkgroepen: 
 

 Werkgroep project “Waardigheid en Trots”  
 Werkgroep Kader Kanteling Werktijden 
 Werkgroep Verzuim 
 Werkgroep Sociaal Plan 
 Financiële Commissie (samen met afvaardiging van de CCR) 
 Werkgroep Werkkleding 
 Werkgroep ORT-afwikkeling  
 Werkgroep Functioneringsgesprekken/feedback/evaluatie 
 Werkgroep RI&E 

 
Sommige werkgroepen zijn tijdelijk, ad-hoc ingesteld, andere blijven voor langere tijd 
ingesteld. 

 
De OR ontvangt een instemmingsaanvraag over : 
 

 Memo functies in de zorg en generiek functiehuis 
 Nieuwe Klachtenregeling Versie 6. 
 Notitie Klokkenluidersregeling  
 Verzuimprotocol 
 Re-integratieprotocol 
 Verzuim Monitor Systeem 
 Inzake de notitie Zelfevaluatie wordt een in 2015 voorgelegde instemmingsaanvraag  

teruggetrokken door het Bestuur wegens te zeer uiteenlopende standpunten. Dit 
onderwerp zal in 2018 wederom op de agenda komen.  
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De Ondernemingsraad heeft een advies uitgebracht over: 
 
� Eén hoofdige Raad van Bestuur 
� Verkoop St. Jurriën 
� Voorgenomen besluit tot afstoten Kinderthuiszorg 
� Kwaliteitsplan (vanuit het Kwaliteitskader) 

 
De Ondernemingsraad heeft initiatief genomen met betrekking tot: 
 

 Kader Kanteling Werktijden, in de werkgroep hiervoor heeft de OR een actieve rol. 
 Stand van zaken reiskostendeclaraties. 
 Advies inzake scholing(sbeleid). Hierover legt de OR een ongevraagd advies neer. 
 Kwaliteitskader. Hierover wordt veelvuldig mondeling overleg gepleegd met bestuur. 
 Memo bijzondere gelegenheden. De visie van de OR op jubilea e.d. wordt uitgebreid  

 besproken met bestuur. 
 
 

Daarnaast heeft de Ondernemingsraad ter informatie ontvangen: 
 

• Uitvoering reiskostendeclaraties. 

• Besluit herpositionering cliëntbemiddeling 

• Klachtenregeling versie 4. 

• Info omgaan met klachten 

• Toelichting bij nieuwe Klachtenregeling 

• Definitief besluit Kader Kanteling Werktijden 

• Begroting 2017 

• Jaarplannen 2017 

• Evaluatie plan van aanpak RI&E de Bloemendal 

• Document vergoeding geaccrediteerde scholingen SO en paramedici 

• Bijzondere Gelegenheden aangepast 

• Instrumenten evaluatie functioneren 

• Memo elektronisch voorschrijfsysteem 

• Memo uitbetalen compensatie-uren 

• Memo uit-faseren kasgeld 

• Mail rondom contracturen en extra werken in restaurant door receptiemedewerkers 

• Inhouding WGA ter bespreking 

• Sociaal Plan 

• Kwaliteitskader 

• Addendum met afspraken bedrijfsarts inzake Arbowet en basiscontract 

• Voorstel invulling Waardigheid en Trots 

• Stand van zaken rondom generiek functiehuis 
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In 2017 bestond de samenstelling van de OR uit: 
 

Martine Schenk (Voorzitter) 
(wegens ziekte grotendeels 
afwezig) 

Verpleegkundige de Bloemendal 

Renate Arends 
(plaatsvervangend Voorzitter) 

Planner Groote & Voorster 

Brenda Braamhaar Medewerker Informatiebureau HRM 

Marjolein Wentink 
(plaatsvervangend vicevoorzitter) 

Ergotherapeut Solis Paramedische Dienst 

Thea Klein Geltink Verpleegkundige ANWD PW Janssen 

Hermien Poll Verzorgende IG Dagbehandeling PW Janssen 

Jorien Michailidis Verpleegkundige de Bloemendal 

Yvonne Peters Verzorgende IG Groote & Voorster 

Henriëtte van Eunen Receptiemedewerker o.a. PW Janssen, G & V 

Saskia ten Hoopen (tot september 
2017) 

Verpleegkundige SVT 

Haleh Baher (vanaf december 
2017) 

Gastdame PW Janssen, Spikvoorde, G&V 

 
 
 
De ondernemingsraad is secretarieel ondersteund door ambtelijk secretaris Lizzy Kool. 
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Cliëntenraad 
 
De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorggroep Solis fungeert voor de gehele stichting. Naast 
de CCR kent de zorggroep vijf Cliëntenraden (CLW). Elke Cliëntenraad is gekoppeld aan een 
woonzorg/behandelcentrum van Zorggroep Solis. Deze cliëntenraden behartigen de belangen 
van de cliënten in het centrum tezamen met de cliënten die thuiszorg ontvangen in de 
omgeving van dat woonzorg/behandelcentrum. Om afstemming en onderhoud van contacten 
tussen alle cliëntenraden te continueren zijn er naast de vergaderingen ook andere 
overlegvormen. De raden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raden kennen 
een eigen budget voor scholing en (externe) advisering en ondersteuning, dat beheerd wordt 
door de onafhankelijke voorzitter van de CCR. De werving van de voorzitter geschiedt via een 
sollicitatieprocedure in de regionale krant. Tweemaal per jaar wordt ten behoeve van alle 
raadsleden een interne (bij)scholings- of studiebijeenkomst georganiseerd. De leden van de 
cliëntenraden ontvangen voor hun werkzaamheden een kleine waarderingsvergoeding. 
Binnen de Raad van Toezicht fungeert de heer A. van der Heyden als 1e aanspreekpunt voor 
de CCR.  
 

De CCR vergadert gemiddeld zes maal per vergaderjaar met de bestuurder. Voor specifieke 

agendapunten en/of toelichting wordt een lid van het Managementteam van de organisatie 

uitgenodigd. Krachtens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen worden de CCR 

en/of de vijf Cliëntenraden om advies of verzwaard advies gevraagd.  Uitgangspunt hierbij is 

subsidiariteit: lokaal waar het kan, centraal waar het moet. 
De focus van de CCR ligt met name op de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor heel Solis 
en op zaken die de meerderheid van de woonzorg/behandelcentra betreffen. De focus van de 
vijf Cliëntenraden ligt met name op het dagelijks leven van de cliënt. 
 
In het verslagjaar is de Centrale Cliëntenraad structureel geïnformeerd over en betrokken bij: 
• Strategisch en financieel beleid 
• Vastgoedbeleid 
• Kwaliteit- en Zorg(inkoop)beleid 
• Voedingsbeleid 
• Welzijns- en animatiebeleid 
 
De Centrale Cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de adviesaanvragen: 
• Eénhoofdige Raad van Bestuur 
• Begroting 2017 
• Verkoop St Jurriën 
• Zorg- en dienstverleningsovereenkomst 
• Voorgenomen besluit afstoten Kinderthuiszorg  
 
De Centrale Cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de verzwaard adviesaanvragen: 
• Klachtenregeling 
• Klachtenfunctionaris 
• Gewijzigd protocol Reanimatie 
• Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2018 
 
De Centrale Cliëntenraad heeft ter informatie ontvangen de nota’s: 
• Beleidsplan 2017-2020 en de scenario’s 
• Bestuurlijke maandrapportages 
• Kwaliteitsrapportages 
• Nieuwe klokkenluidersregeling 
• Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
• Notitie dementiebeleid 
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• Waardigheid & trots 
• Jaarlijkse prijsindexering 
• Etc. 
 
De Centrale Cliëntenraad heeft afscheid genomen van de heren A. de Munck Mortier en K. 
Aldemir. 
 
De Centrale Cliëntenraad heeft een nieuw lid verwelkomd, maar zij is inmiddels afgetreden: 
mevrouw E. Braam-Gruntjes, afgevaardigde CLW Zandweerd/locatie St Jurriën. 
 
De Centrale Cliëntenraad heeft verwelkomd mevr. B. Rijsdijk, afgevaardigde CLW 
Zandweerd/locatie St Jurriën en mevr. E. Koops, afgevaardigde CLW Noord/locatie de 
Bloemendal. 
 
Dit jaar waren er twee bijscholingsbijeenkomsten. Eén bijeenkomst ging over het thema 
“Kwaliteit: In de huid van de cliënt”. En in het najaar was het thema “Mantelzorg”. Gastspreker 
tijdens deze bijeenkomst was Dorothée Gassen, werkzaam als vrijwilliger bij Mezzo. Mezzo is 
een landelijke vereniging voor mantelzorgers.  
 
Naam Functie: 
Mevrouw H. Boeve-Selles Voorzitter (onafhankelijk) 
Mevrouw E. Koops Lid afgevaardigde Cliëntenraad Noord/de Bloemendal 
Mevrouw M. Bakker-Simons Lid afgevaardigde Cliëntenraad Centrum/Groote & Voorster 
Mevrouw B. Rijsdijk Lid afgevaardigde Cliëntenraad Zandweerd/locatie St Jurriën 
Mevrouw N. de Jong-Fousert Lid aandachtsgebied extramurale zorg 
De heer K. Noordewier Lid afgevaardigde Cliëntenraad Vijfhoek/locatie Spikvoorde 
De heer B. Lansink Lid Cliëntenraad Colmschate/ locatie PW Janssen 
De heer A. Gelissen Lid voorgedragen door Samenwerkingsverband Bonden voor  
Ouderen Deventer 
De heer F. Linnebank Lid expertisegebied ziekenhuis en bestuurlijke ervaring van 
zorgorganisaties 
Vacant Lid voorgedragen door Raad van Kerken Deventer  
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Jaarrekening 2017

Stichting Zorggroep Solis
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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 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2017 31-12-2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 25.897.236 26.026.210

Totaal vaste activa 25.897.236 26.026.210

Vlottende activa

Voorraden 2 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 382.568 372.707

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 961.884 0

Debiteuren en overige vorderingen 4 3.069.442 3.284.894

Liquide middelen 6 102.822 3.900.983

Totaal vlottende activa 4.516.716 7.558.584

Totaal activa 30.413.953 33.584.795

Ref. 31-12-2017 31-12-2016

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 20.000 140.000

Bestemmingsfondsen 3.991.618 3.991.618

Algemene en overige reserves 5.937.490 5.267.531

Totaal eigen vermogen 10.182.342 9.632.382

Voorzieningen 8 1.175.082 1.682.370

Langlopende schulden (nog voor meer 9 12.617.897 13.282.167

  dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 10 0 1.978.826

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11 6.438.633 7.009.051

Totaal passiva 30.413.953 33.584.795
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Stichting Zorggroep Solis

2.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

13 42.590.598 41.637.763

14 842.081 2.242.888

Overige bedrijfsopbrengsten 15 2.287.619 2.750.542

Som der bedrijfsopbrengsten 45.720.298 46.631.193

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 32.062.317 31.533.562

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 2.325.927 2.464.178

Overige bedrijfskosten 18 10.106.292 11.808.183

Som der bedrijfslasten 44.494.535 45.805.922

BEDRIJFSRESULTAAT 1.225.762 825.271

Financiële baten en lasten 19 -675.803 -792.216

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 549.959 33.055

Vennootschapsbelasting 20 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 549.959 33.055

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 669.959 538.055

Bestemmingsreserve nieuwbouw 0 -275.000

Bestemmingsreserve automatisering 0 -200.000

Bestemmingsreserve Solisfeest -120.000 20.000

Bestemmingsreserve Dementie 0 -50000

549.959 33.055

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
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Stichting Zorggroep Solis

2.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.225.762 825.271

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.324.602 2.366.547

- mutaties voorzieningen -507.288 104.563

1.817.315 2.471.110

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 971

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten -9.861 -116.575

- vorderingen 215.452 1.977.447

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -2.978.250 1.442.066

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) -570.418 509.462

- kortlopend bankkrediet 0 -2.392.329

-3.343.077 1.421.042

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -300.000 4.717.423

Ontvangen interest 14 2.053

Betaalde interest -675.817 -794.269

-675.803 -792.216

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -975.803 3.925.207

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.298.087 -1.068.201

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 54.693

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.298.087 -1.013.508

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -664.270 -646.241

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -664.270 -646.241

Mutatie geldmiddelen -3.938.160 2.265.459
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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 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

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. 

Foutherstel

Met betrekking tot de jaarrekening 2016 zijn, nadat deze is vastgesteld, enkele materiële fouten geconstateerd. Deze 

hebben betrekking op:

- Een onterechte waardering van het financieringsverschil 2013 á EUR -547.280;

- Een ontbrekende boeking op het financieringsverschil 2015 á EUR 413.679;

- Een foutieve waardering van de vaste activa door fouten in afschrijvingskosten en aanschafwaarden á EUR 243.203;

- Een foutieve waarding van de balanspost tussenrekening wettelijk budget á EUR 73.363

De invloed op het eigen vermogen bedraagt EUR 182.985 op 31 december 2016. De EUR 182.985 zijn in het boekjaar 

alsnog juist verwerkt. Tevens zijn de vergelijkende cijfers over 2016 aangepast.

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 2017: € 297.300

    - Resultaat 2017: € 40.435

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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Stichting Zorggroep Solis

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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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Stichting Zorggroep Solis

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.

Met ingang van 2012 is de bekostiging van de kapitaallasten van zorgvastgoed ingrijpend gewijzigd. De integrale 

vergoeding van kapitaallasten vervalt en wordt vervangen door een normatieve vergoeding die afhankelijk is van het 

ZorgZwaartepakket. Er geldt een overgangsperiode van 6 jaar.

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.
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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 indiduele 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.

• Voorziening langdurig zieken

Voor de voorziening langdurig zieken zijn de kosten tegen nominale waarde opgenomen die verband houden 

met de salarisdoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers.

• 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 ORT-vergoeding

De voorziening ORT-vergoeding is gevormd om de verwachte kosten voor de ORT-vergoeding over het verlof te dekken. 

De ORT-vergoeding is in de loop van 2017 uitgekeerd en het restant per 31 december 2017 is vrijgevallen ten gunste van 

het resultaat.
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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 2017 

bedroeg de dekkingsgraad 98,6%. 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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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 interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt 

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

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 27 maart 2018 heeft het college Sanering zorginstellingen akkoord gegeven voor de verkoop van de locatie St Jurriën. 

Met dit positieve besluit kan de voorgenomen verkoop van het pand aan Cityside Appartments doorgang vinden. 

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: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 19.460.388 21.927.196

Machines en installaties 3.940.051 1.532.491

1.558.107 1.532.659

938.690 1.033.864

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 25.897.236 26.026.210

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is 2017 2016

als volgt weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 26.026.211 27.136.046

Bij: investeringen 2.298.087 1.068.201

Bij: herwaarderingen 0 589.100

Af: afschrijvingen 2.324.602 2.366.547

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 345.896

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 1.182.182

Bij: terugname afschrijvingen geheel afgeschreven activa 0 1.182.182

Af: desinvesteringen 102.459 54.693

Boekwaarde per 31 december 25.897.236 26.026.211

Toelichting:

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.

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. 
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ACTIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 382.568 372.707

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 382.568 256.131

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-17

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatiezorg 382.568 0 0 382.568

Totaal (onderhanden werk) 382.568 0 0 382.568

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.562.811 1.255.855

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0

937.650 742.064

Overige vorderingen 568.981 1.286.974

Totaal vorderingen en overlopende activa 3.069.442 3.284.894

Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten

Stroom DBC's / DBC-

zorgproducten
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ACTIVA

t/m 2015 2016 2017 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari -2.953.671 974.845 -1.978.826

Financieringsverschil boekjaar 0 0 961.884 961.884

Correcties voorgaande jaren 0 824.322 824.322

Betalingen/ontvangsten 2.953.671 -1.799.167 1.154.504

Subtotaal mutatie boekjaar 2.953.671 -974.845 961.884 2.940.710

Saldo per 31 december 0 0 961.884 961.884

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 2017 2016

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 29.034.918 29.787.720

Af: ontvangen voorschotten 28.073.034 28.812.875
Af: overige ontvangsten 0 0

Totaal financieringsverschil 961.884 974.845

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bankrekeningen 98.846 3.895.646

Kassen 3.976 5.338

Totaal liquide middelen 102.822 3.900.983

Toelichting:

De liquide middelen zijn direct opeisbaar, op de bankgaranties ad  € 159.044,- na.

Voor een overzicht van de vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging verwijzen wij naar punt 

10 van deze toelichting.

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 20.000 140.000

Bestemmingsfondsen 3.991.618 3.991.618

Algemene en overige reserves 5.937.490 5.267.531

Totaal eigen vermogen 10.182.342 9.632.382

Kapitaal

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

te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

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-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsreserve Solisfeest 140.000 -120.000 0 20.000

140.000 -120.000 0 20.000

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2017 mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 3.991.618 0 0 3.991.618

3.991.618 0 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-2017 mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Algemene reserve 5.177.244 669.959 0 5.847.203

Vernieuwingsfonds 90.287 0 0 90.287

5.267.531 669.959 0 5.937.490

Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-12-2017 31-12-2016

€ €

549.959 33.055

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 549.959 33.055

8. Voorzieningen

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

te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € €

Voorziening overproductie GRZ 0 290.581 0 290.581

Voorziening jubileumverplichtingen 317.075 13.186 0 330.261

Voorziening langdurig zieken 361.159 32.003 0 393.162

Voorziening reorganisatie 200.685 0 123.606 77.079

Voorziening ORT vergoeding 803.450 0 803.450 0

Voorziening WGA 0 84.000 0 84.000

Totaal voorzieningen 1.682.369 419.770 927.057 1.175.082

Ultimo 2017 heeft het vijf jaarlijkse Solisfeest plaats gevonden. Hievoor is de tot dan toe 

opgebouwde reserve á EUR 140.000 volledig onttrokken. Daarnaast is er ook een bedrag van EUR 

20.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Solisfeest.

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de 

instelling

Resultaats- 

bestemming
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31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 531.600

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 643.482

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 150.369

Toelichting per categorie voorziening:

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 5.327.439 5.650.828

Overige langlopende schulden 7.290.458 7.631.339

Totaal langlopende schulden 12.617.897 13.282.167

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 13.928.411 14.557.592

Bij: nieuwe leningen 0 0

Bij: opname financial lease 0 0

Af: aflossingen 646.247 629.181

Stand per 31 december  13.282.163 13.928.411

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 664.270 646.243

Stand langlopende schulden per 31 december 12.617.894 13.282.167

De voorzieningen Langdurig zieken, ORT en Reorganisatie worden gewaardeerd op nominale 

waarde, de voorziening jubileumverplichtingen 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 ORT-vergoeding is per 31-12-2016 gevormd om de verwachte kosten voor de ORT-

vergoeding over het verlof in de jaren 2012-2016 te dekken. De vergoedingen zijn volledig in 2017 

uitgekeerd en het resterende deel van de voorziening is vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Bij verzekeringsconcern Multizorg is er in 2017 een voorlopige overproductie gerealiseerd van € 

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

voorziening opgenomen.

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

beschouwd:
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Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverpl. 664.270 646.243

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 12.617.894 13.282.167

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.152.588 10.535.956

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

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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11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Crediteuren 1.131.894 1.164.053

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 664.270 646.244

Belastingen en sociale premies 1.086.471 1.653.144

Schulden terzake pensioenen 566.144 591.599

Nog te betalen salarissen 122.115 7.166

Vakantiegeld 877.448 850.722

Vakantiedagen 1.330.531 1.643.418

Nog te betalen kosten 633.682 429.716

Vooruitontvangen opbrengsten 26.076 22.989

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 6.438.633 7.009.051

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.

Doordat de einddatum van de overgangsregeling voor het EBV is bereikt, is de te betalen EBV á € 

567.336 vrijgevallen. Hierdoor zijn de te betalen vakantiedagen fors gedaald. 

De overeengekomen kredietlimiet met de Rabobank bedraagt €  2.659.045,-
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13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Materiële controle

Zekerheden

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

Verklaring solvabiliteitsratio

Verklaring pari-passu

Verklaring cross default

Verklaring negative pledge

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

Met ingang van januari 2008 huurt Zorggroep Solis een kantoorpand aan de 

Diepenveenseweg. Voor dit pand is een huurovereenkomst afgesloten met Fortress Vastgoed XXII 

BV, waaruit een jaarlijkse huurverplichting voortvloeit van € 134.000, exclusief de verplichte 

servicekostenvergoeding. Voor deze huurovereenkomst is door de Rabobank een bankgarantie 

afgegeven van € 41.507. Per juli 2017 is de huur van dit pand beëindigd in verband met een 

verhuizing van de kantoorlocatie naar het PW Janssen verpleeghuis.

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 2017 € 637.210 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 2018. Na het verstijken van 

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

sprake is van economisch eigendom.

In 2017 heeft Zilveren kruis een materiële controle uitgevoerd over de wijkverpleging 2016. Uit deze 

controle is een vordering ontstaan van € 90.440. Zorggroep Solis is vanwege inhoudelijke 

argumenten tegen deze uitkomst in bezwaar gegaan waardoor deze vordering niet ten laste van het 

resultaat van 2017 is geboekt.

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.

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

courantfaciliteit verstrekt van EUR 2.659.045,-. 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. 
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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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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 2017 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 

2016).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-

omzetplafond over 2017. 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 2017.
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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 2017

- aanschafwaarde 36.490.099 2.758.010 4.676.017 1.106.965 0 45.031.091

- cumulatieve herwaarderingen 499.632 3.778 0 -73.101 0 430.309

- cumulatieve afschrijvingen 15.062.534 1.229.297 3.143.358 0 0 19.435.189

Boekwaarde per 1 januari 2017 21.927.197 1.532.491 1.532.659 1.033.864 0 26.026.211

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 846.937 677.773 766.093 7.285 0 2.298.087

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.403.907 180.048 740.646 0 0 2.324.602

- 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 0 0 0 102.459 0 102.459

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 102.459 0 102.459

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -556.970 497.725 25.447 -95.174 0 -128.975

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 37.337.036 3.435.783 5.442.110 1.011.791 0 47.226.718

- cumulatieve herwaarderingen 499.632 3.778 0 -73.101 0 430.309

- cumulatieve afschrijvingen 16.466.441 1.409.345 3.884.004 0 0 21.759.791

Boekwaarde per 31 december 2017 21.370.227 2.030.216 1.558.106 938.690 0 25.897.236
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Lening- 

gever
Datum

Hoofd- 

som

Totale 

loop-

tijd

Soort 

lening

Wer- 

kelijke 

rente

Rest- 

schuld 31 

december 

2016

Nieuwe le-

ningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Rest- 

schuld 31 

december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 2018

Gestelde 

zeker- 

heden

€ % € € € € € €

BNG 1992-2032 2.268.901 40 lineair 3,88% 907.560 0 56.723 850.838 567.225 15 lineair 56.723 hypotheek

Ieder1 1998- 5.428.119 annuiteit 3.693.355 0 42.945 3.650.412 3.386.855  annuiteit 45.912 geen

Rabobank 2006-2035 8.000.000 30 lineair 2,10% 5.066.666 0 266.667 4.800.000 3.466.667 18 lineair 266.667 hypotheek

Rentree 2011-2028 5.689.258 18 annuiteit 5,38% 4.260.836 0 279.909 3.980.927 2.731.841 11 annuiteit 294.968 geen

Totaal 13.928.417 0 646.243 13.282.176 10.152.588 664.270

Pagina  42



Stichting Zorggroep Solis

2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 11.865.535 9.799.301

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

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief 

subsidies) 28.772.209 29.787.308

Opbrengsten Jeugdzorg 74.620 97.256

Opbrengsten Wmo 1.206.742 1.286.200

Overige zorgprestaties 596.503 592.710

Totaal 42.590.598 41.637.763

14. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 262.715 1.965.188

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 579.366 277.700

Totaal 842.081 2.242.888

Toelichting:

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten 913.551 1.129.797

Huuropbrengsten 1.374.068 1.620.746

Totaal 2.287.619 2.750.542

Toelichting:

De huuropbrengsten zijn gedaald als gevolg van de wijziging per 1-4-2016 in de huursituatie van pand 

De Bloemendal. Zorggroep Solis is geen intermediair meer tussen de huurders en Woonzorg 

Nederland. De huuropbrengsten en huurlasten zijn hierdoor gedaald.

Het eerstelijnsverblijf was in 2016 onderdeel van de subsidies Wlz/Zvw-zorg. Per 2017 is deze omzet 

verschoven naar de opbrengsten zorgverzekeringswet.

In 2017 is in afwijking tot 2016 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.  
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16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 23.993.845 23.784.891

Sociale lasten 3.677.164 3.737.574

Pensioenpremies 1.869.948 1.954.515

Andere personeelskosten 987.773 800.371

Subtotaal 30.528.730 30.277.351

Personeel niet in loondienst 1.533.587 1.256.210

Totaal personeelskosten 32.062.317 31.533.562

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per 

onderdeel:

Intramurale zorg 147 148

Revalidatiezorg 68 82

Wijkzorg 201 201

Overige activiteiten 176 189
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 

eenheden 592 619

17. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 49.581 702.963

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.276.346 1.761.215

Totaal afschrijvingen 2.325.927 2.464.178

Toelichting:

Het pand Groote & Voorster wordt gehuurd op basis van financial leasing. In de betaalde huur is een bedrag van € 

103.195 aan afschrijvingskosten opgenomen. Dit leidt tot een verschil tussen de activastaat en de nacalculeerbare 

afschrijvingen.
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18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.578.053 2.637.816

Algemene kosten 2.911.345 3.361.480

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.716.209 1.622.729

Onderhoud en energiekosten 1.633.517 1.987.452

Huur en leasing 973.348 1.448.262

Dotaties en vrijval voorzieningen 293.820 750.444

Totaal overige bedrijfskosten 10.106.292 11.808.183

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 14 2.053

Subtotaal financiële baten 14 2.053

Rentelasten -675.817 -794.269

Subtotaal financiële lasten -675.817 -794.269

Totaal financiële baten en lasten -675.803 -792.216

Per 31 maart 2016 is de huur van een deel van het complex woonzorgcentrum De Bloemendal beëindigd waardoor het 

jaarlijkse huurbedrag is gedaald van € 1.800.408 naar € 632.507.
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20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

21. Wet Normering Topinkomens

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2017 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) 1

6

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 131.537

7 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0

9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8) 131.537

10

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 11035

11 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 142.572

12 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 166.000

13

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 

(in €) 0  

14 Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000

2016

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100,00%

3

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 124.957

4 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.957

7

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 10.777

8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 135.734

9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 165.000

Eénhoofdig

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 IV.
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Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

ir. H.A.A.M. 

Webers

drs. C.W. 

Smelik

drs. C.W. 

Smelik

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Voorzitter RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 28-okt-09 24-jun-17 1-jan-11

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) 23-jun-17 Heden 23-jun-17

4

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 6.125 6.360 5.250

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0

6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 6.125 6.360 5.250

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 11.870 11.460 7.913

8

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 

(in €) 0 0 0

9 Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000 75.000 75.000

2016

1

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 12.250 10.500 10.500

2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0

3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 12.250 10.500 10.500

4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 24.750 16.500 16.500

drs. 

A.A.P.A.M. 

van der 

Heijden

mr. L.L. Vis

1 Functie (functienaam) Lid RvT lid RvT

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

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

4

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 9.826 8.750

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 9.826 8.750

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.600 16.600

8

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 

(in €) 0 0

9 Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000 75.000

2016

1

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 8.750 8.750

2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 8.750 8.750

4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.500 16.500
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mr. J.B. de 

Groot

drs. J.J.B. 

Blaake RA

1 Functie (functienaam) lid RvT Lid RvT

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

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

4

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 8.750 8.750

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 8.750 8.750

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.600 16.600

8

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 

(in €) 0 0

9 Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000 75.000

2016

1

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en andere vaste toelagen) 8.750 8.750

2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 8.750 8.750

16.500 16.500

Toelichting:

22. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening 53.000 53.000

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

Nacalculatie) 10.000 5.500

3. Fiscale advisering 1500 0

4. Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 64.500 58.500

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 

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 € 146.000. Dit betreft een lagere klasse dan de in 

2016 van toepassing zijnde klasse. Op grond van artikel 7.3, lid 5 Wet Normering Topinkomens is de lagere klasse pas 

van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur in 2017 volgens klasse IV 

bedraagt € 166.000. Zowel het maximum volgens klasse IV als het maximum volgens klasse III wordt niet overschreden 

door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                       

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 24.900 en voor de 

overige leden van de Raad van Toezicht € 16.600. Deze maxima worden niet overschreden. 
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2.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2017 31-12-2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 25.897.236 26.026.210

Financiële vaste activa 2 315.931 275.495

Totaal vaste activa 26.213.166 26.301.704

Vlottende activa

Voorraden 3 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 382.568 372.708

 DBC-zorgproducten

Vorderingen en overlopende activa 5 3.069.278 3.284.729

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 961.884 0

Liquide middelen 7 101.834 3.895.771

Totaal vlottende activa 4.515.564 7.553.208

Totaal activa 30.728.732 33.854.912

Ref. 31-12-2017 31-12-2016

PASSIVA € €

Eigen vermogen 8

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 20.000 140.000

Bestemmingsfondsen 3.768.846 3.768.846

Algemene en overige reserves 6.160.264 5.490.303

Totaal eigen vermogen 10.182.343 9.632.382

Voorzieningen 9 1.174.484 1.681.771

10 12.617.897 13.282.167

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 11 0 1.978.826

Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 6.754.010 7.279.768

Totaal passiva 30.728.732 33.854.912

Langlopende schulden (nog voor meer dan een 

jaar)
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2.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 13 42.376.828 41.422.496

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 14 842.081 2.242.888

Overige bedrijfsopbrengsten 15 2.337.619 2.800.542

Som der bedrijfsopbrengsten 45.556.528 46.465.926

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 31.935.782 31.407.944

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 2.325.927 2.464.178

Overige bedrijfskosten 18 10.109.493 11.792.983

Som der bedrijfslasten 44.371.201 45.665.105

BEDRIJFSRESULTAAT 1.185.327 800.821

Financiële baten en lasten 19 -635.366 -767.765

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 549.961 33.056

Vennootschapsbelasting 22 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 549.961 33.056

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 669.961 538.056

Bestemmingsreserve nieuwbouw 0 -275000

Bestemmingsreserve automatisering 0 -200.000

Bestemmingsreserve Solisfeest -120.000 20.000

Bestemmingsreserve Dementie 0 -50.000

549.961 33.056
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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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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 19.460.388 21.927.196

Machines en installaties 3.940.051 1.532.491

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.558.106 1.532.659

938.690 1.033.864

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 25.897.236 26.026.210

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is 31-dec-17 31-dec-16

als volgt weer te geven: € €

Boekwaarde per 1 januari 26.026.211 27.136.046

Bij: investeringen 2.298.087 1.068.201

Af: afschrijvingen 2.324.602 2.366.547

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 -243.204
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 1.182.182
Af: terugname afschrijvingen geheel afgeschreven vaste activa 0 1.182.182

Af: desinvesteringen 102.459 54.693

Boekwaarde per 31 december 25.897.236 26.026.211

Toelichting:

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

verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.1.6. De desinvestering betreft de verkoop van een 

perceel grond.

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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ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Deelnemingen 315.931 275.495

Totaal financiële vaste activa 315.931 251.044

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2017 275.495

Af: waardeverminderingen 0

Bij: resultaat deelnemingen 40.436

Boekwaarde per 31 december 2017 315.931

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 40.436

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

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 382.568 372.708

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 382.568 372.708

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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ACTIVA

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-17

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatiezorg 382.568 0 0 382.568

Totaal (onderhanden werk) 382.568 0 0 382.568

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.562.811 1.255.855
937.650 742.064

Overige vorderingen: 0 0

Nog te ontvangen bedragen 353.203 1.050.148

Overige overlopende activa 215.613 236.662

Totaal vorderingen en overlopende activa 3.069.278 3.284.729

Toelichting:

Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten

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

jaar.
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ACTIVA

t/m 2015 2016 2017 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari -2.953.671 974.845 0 -1.978.826

Financieringsverschil boekjaar 961.884 961.884

Correcties voorgaande jaren 824.322 824.322

Betalingen/ontvangsten 2.953.671 -1.799.167 1.154.504

Subtotaal mutatie boekjaar 2.953.671 -974.845 961.884 2.940.710

Saldo per 31 december 0 0 961.884 961.884

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 2017 2016

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 29.034.918 29.787.720

Af: ontvangen voorschotten 28.073.034 28.812.875

Totaal financieringsverschil 961.884 974.845

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bankrekeningen 97.857 3.890.434

Kassen 3.976 5.338

Totaal liquide middelen 101.834 3.895.771

Toelichting:

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

De liquide middelen zijn direct opeisbaar, op de bankgaranties ad  € 159.044,- na.

Voor een overzicht van de vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging verwijzen wij naar punt 

11 van deze toelichting.
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PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Kapitaal 233.233 233.233

Bestemmingsreserves 20.000 140.000

Bestemmingsfondsen 3.768.846 3.768.846

Algemene en overige reserves 6.160.264 5.490.303

Totaal eigen vermogen 10.182.343 9.632.382

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2017 mutaties 31-dec-2017

€ € € €

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-2017 mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsreserve Solisfeest 140.000 -120.000 0 20.000

140.000 -120.000 0 20.000

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2017 mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 3.768.846 0 0 3.768.846

3.768.846 0 0 3.768.846

Resultaat- 

bestemming

Resultaats- 

bestemming

Resultaat- 

bestemming

Pagina  57



Stichting Zorggroep Solis

2.2.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer Saldo per Overige Saldo per

te geven: 1-jan-2017 mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Algemene reserve 5.400.016 669.961 0 6.069.977

Vernieuwingsfonds 90.287 0 0 90.287

5.490.303 669.961 0 6.160.264

Toelichting:

9. Voorzieningen

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

te geven: 1-jan-2017 /Vrijval 31-dec-2017

€ € € €

Voorziening overproductie GRZ 0 290.581 0 290.581

Voorziening jubileumverplichtingen 317.014 13.186 0 330.200

Voorziening langdurig verzuim 361.159 32.003 0 393.162

Voorziening reorganisatie 200.147 0 123.606 76.541

Voorziening ORT vergoeding 803.450 0 803.450 0

Voorziening WGA 0 84.000 0 84.000

Totaal voorzieningen 1.681.771 419.770 927.057 1.174.484

31-12-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 531.002

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 643.482

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 150.369

Resultaats- 

bestemming

Ultimo 2017 heeft het vijf jaarlijkse Solisfeest plaats gevonden. Hievoor is de tot dan toe opgebouwde 

reserve volledig onttrokken.

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: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 5.327.439 5.650.828

Overige langlopende schulden 7.290.458 7.631.339

Totaal langlopende schulden 12.617.897 13.282.167

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 13.928.418 14.557.595

Bij: nieuwe leningen 0 0

Bij: opname financial lease 0 0

Af: aflossingen 646.244 629.177

Stand per 31 december  13.282.174 13.928.418

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 664.270 646.244

Stand langlopende schulden per 31 december 12.617.904 13.282.174

De voorzieningen Langdurig zieken, ORT en Reorganisatie worden gewaardeerd op nominale 

waarde, de voorziening jubileumverplichtingen 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 ORT-vergoeding is per 31-12-2016 gevormd om de verwachte kosten voor de ORT-

vergoeding over het verlof in de jaren 2012-2016 te dekken. De vergoedingen zijn volledig in 2017 

uitgekeerd en het resterende deel van de voorziening is vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Bij verzekeringsconcern Multizorg is er in 2017 een voorlopige overproductie gerealiseerd van € 

290.581. 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. 664.270 646.244

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 12.617.904 13.282.174

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.152.588 10.535.956

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

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

langlopende leningen.

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

bedrijfsgebouw. De boekwaarde van de leningen benadert de reële waarde.

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

beschouwd:
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12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Schulden aan groepsmaatschappijen 348.537 311.825

Crediteuren 1.131.895 1.164.054

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 664.270 646.244

Belastingen en sociale premies 1.058.224 1.621.658

Schulden terzake pensioenen 570.657 591.070

Nog te betalen salarissen 122.115 7.166

Vakantiegeld 873.265 846.544

Vakantiedagen 1.325.292 1.638.507

Nog te betalen kosten 633.677 429.711

Vooruitontvangen opbrengsten 26.076 22.989

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 6.754.010 7.279.768

Toelichting:

13. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

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. 

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.

De overeengekomen kredietlimiet met de Rabobank bedraagt €  2.659.045,-

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 2017 € 637.210 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 2018. Na het verstijken van 

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

sprake is van economisch eigendom.

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. 
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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

Met ingang van januari 2008 huurt Zorggroep Solis een kantoorpand aan de 

Diepenveenseweg. Voor dit pand is een huurovereenkomst afgesloten met Fortress Vastgoed XXII 

BV, waaruit een jaarlijkse huurverplichting voortvloeit van € 134.000, exclusief de verplichte 

servicekostenvergoeding. Voor deze huurovereenkomst is door de Rabobank een bankgarantie 

afgegeven van € 41.507. Per juli 2017 is de huur van dit pand beëindigd in verband met een 

verhuizing van de kantoorlocatie naar het PW Janssen verpleeghuis.

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.

Toelichting van risico’s van financiële instrumenten 

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 2017 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 

2016).

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 

2016

Nieuwe le-

ningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Rest- 

schuld 31 

december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2018

Gestelde 

zeker- 

heden

€ % € € € € € €

BNG 1992-2032 2.268.901 40 lineair 3,88% 907.560     56.723 850.838 567.225 15 lineair 56.723 hypotheek

Ieder1 1998- 4.162.072 annuiteit 6,81-6,91% 3.693.355  42.945 3.650.412 3.386.855 - annuiteit 45.912 geen

Rabobank2006-2035 8.000.000 30 lineair 2,10% 5.066.666  266.667 4.800.000 3.466.667 18 lineair 266.667 hypotheek

Rentree 2011-2028 5.689.258 18 annuiteit 5,38% 4.260.836  279.909 3.980.927 2.731.841 11 annuiteit 294.968 geen

Totaal 20.120.231 13.928.417 0 646.243 13.282.176 10.152.588 664.270
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13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 11.930.664 9.757.714

Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 9.860 116.576

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 

(exclusief subsidies) 28.772.209 29.787.308

Opbrengsten Jeugdzorg 74.620 97.256

Opbrengsten Wmo 992.972 1.070.933

Overige zorgprestaties 596.503 592.710

Totaal 42.376.828 41.422.496

14. Subsidies (excl. WMO en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 262.715 1.965.188

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 579.366 277.700

Totaal 842.081 2.242.888

Toelichting:

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten 963.551 1.179.797

Huuropbrengsten 1.374.068 1.620.746

Totaal 2.337.619 2.800.542

Toelichting:

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

(2016: € 50.000). 

De huuropbrengsten zijn gedaald als gevolg van de wijziging per 1-4-2016 in de huursituatie van 

pand De Bloemendal. Zorggroep Solis is geen intermediair meer tussen de huurders en Woonzorg 

Nederland. De huuropbrengsten en huurlasten zijn hierdoor gedaald.

Het eerstelijnsverblijf was in 2016 onderdeel van de subsidies Wlz/Zvw-zorg. Per 2017 is deze omzet 

verschoven naar de opbrengsten zorgverzekeringswet.

In 2017 is in afwijking tot 2016 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.  
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16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 23.890.602 23.683.628

Sociale lasten 3.662.567 3.721.534

Pensioenpremies 1.861.594 1.946.568

Andere personeelskosten 987.431 800.003

Subtotaal 30.402.195 30.151.733

Personeel niet in loondienst 1.533.587 1.256.210

Totaal personeelskosten 31.935.782 31.407.944

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden per onderdeel 

(in FTE's):

Intramurale zorg 147 148

Revalidatiezorg 68 82

Wijkzorg 201 201

Overige activiteiten 176 189

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 

eenheden 592 619

17. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 49.581 702.963

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.276.346 1.761.215

Totaal afschrijvingen 2.325.927 2.464.178
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18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.578.052 2.637.815

Algemene kosten 2.915.085 3.347.059

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.716.159 1.622.160

Onderhoud en energiekosten 1.633.517 1.987.452

Huur en leasing 973.348 1.448.262

Dotaties en vrijval voorzieningen 293.331 750.236

Totaal overige bedrijfskosten 10.109.493 11.792.983

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 14 2.053

Resultaat deelnemingen 40.437 24.451

Subtotaal financiële baten 40.451 26.504

Rentelasten -675.817 -794.269

Subtotaal financiële lasten -675.817 -794.269

Totaal financiële baten en lasten -635.366 -767.765

20. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met 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 bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 23 van de 

geconsolideerde jaarrekening.

Per 31 maart 2016 is de huur van een deel van het complex woonzorgcentrum De Bloemendal 

beëindigd waardoor het jaarlijkse huurbedrag is gedaald van € 1.800.408 naar € 632.507. 
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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

Mevrouw drs. C.W. Smelik, voorzitter

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

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 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 2017 vastgesteld in de 

vergadering van 18-04-2018.

De Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Solis heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de 

vergadering van 18-04-2018.
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