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1.1  GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 57.015.173 60.290.895

Financiële vaste activa 3 0 125.533

Totaal vaste activa 57.015.173 60.416.428

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC Zorgproducten 5 10.585 3.833

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 949.771 583.021

Debiteuren en overige vorderingen 7 1.354.729 1.828.155

Liquide middelen 9 97.921 330.325

Totaal vlottende activa 2.413.006 2.745.334

Totaal activa 59.428.179 63.161.762

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 10

Kapitaal 186 186

Bestemmingsfondsen 4.000.993 3.065.951

Algemene en overige reserves 7.429.633 7.235.479

Totaal groepsvermogen 11.430.812 10.301.616

Voorzieningen 11 874.864 3.632.378

Langlopende schulden (nog voor meer 12 9.406.129 36.832.742

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 149.879

Overige kortlopende schulden 13 37.716.374 12.245.147

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 37.716.374 12.395.026

Totaal passiva 59.428.179 63.161.762
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1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 42.807.245 42.002.329

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 262.316 308.930

Overige bedrijfsopbrengsten 18 3.388.411 3.090.012

Som der bedrijfsopbrengsten 46.457.972 45.401.271

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 31.139.594 35.592.518

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 3.476.450 3.686.628

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 149.277 944.071

Overige bedrijfskosten 23 9.527.632 9.820.774

Som der bedrijfslasten 44.292.953 50.043.991

BEDRIJFSRESULTAAT 2.165.019 -4.642.720

Financiële baten en lasten 24 -1.035.823 -1.243.496

RESULTAAT BOEKJAAR 1.129.196 -5.886.216

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging:

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 935.042 -5.407.311
Algemene / overige reserves 194.154 -478.905

1.129.196 -5.886.216
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1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.165.019 -4.642.720

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 3.625.727 4.613.855

- mutaties voorzieningen 11 -2.757.514 2.386.320

868.213 7.000.175

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 0 7.026

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 -6.752 305.056

- vorderingen 7 473.426 222.191

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 -516.629 40.945

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 -465.724 2.135.340

-515.679 2.710.558

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.517.553 5.068.013

Ontvangen interest 24 172.616 233

Betaalde interest 24 -1.208.439 -1.243.729

-1.035.823 -1.243.496

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.481.730 3.824.517

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -224.472 -4.062.793

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 2.523.573

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -224.472 -1.539.220

Nieuw opgenomen leningen 12 0 0

Aflossing langlopende schulden 12 -1.489.662 -2.929.096

Kortlopend bankkrediet 13 -2.691 -2.237.121

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.492.353 -5.166.217

Mutatie geldmiddelen -235.095 -2.880.920

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 -3.499.415 -618.495

Stand geldmiddelen per 31 december 9 -3.734.510 -3.499.415

Mutatie geldmiddelen -235.095 -2.880.920

Toelichting:
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen en tegoeden 

op bankrekeningen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. De stand geldmiddelen is verminderd met de schulden aan kredietinstellingen.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Foutherstel
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De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. 

Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2018 is geconstateerd dat in de jaarrekening 2015 ten onrechte geen 

schuld is opgenomen aan de zorgverzekeraar inzake een overproductie ad EUR 418.136. Hierdoor is het 

resultaat in het boekjaar 2015 EUR 418.136 te hoog opgenomen. Als gevolg hiervan is in de boekjaren 2016 en 

2017 het eigen vermogen EUR 418.136 te hoog. In de jaarrekening 2018 heeft foutherstel plaatsgevonden en 

zijn de vergelijkende cijfers 2017 aangepast. Dit heeft geresulteerd in een lager eigen vermogen ad EUR 

418.136 en overige kortlopende schulden ad EUR 418.136. De impact op het resultaat in het boekjaar 2017 

bedraagt nihil

Stichting Zorg-Samen Het Zand is enig bestuurder van Stichting Zorgspectrum Het Zand en Stichting De 

Groene Steen.

Bij Stichting Zorg-Samen Het Zand hebben zich gedurende het boekjaar geen financiële feiten voorgedaan.

Om deze reden is er geen enkelvoudige jaarrekening voor deze stichting opgesteld.

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

In 2018 is succesvol uitvoering gegeven aan het herstelplan dat in 2017 is opgesteld. Naast kostenreductie was 

ook de verkoop van een deel van het vastgoed onderdeel van dit herstelplan. Het proces van verkoop van het 

vastgoed is in 2018 afgerond; de feitelijke levering van het vastgoed aan de nieuwe eigenaar vindt plaats in het 

tweede kwartaal van 2019. Door beide maatregelen is de financiele positie van Stichting Zorgspectrum Het 

Zand en Stichting De Groene Steen structureel verbeterd. Begin 2019 is door de ING Bank de status van 

Bijzonder Beheer opgeheven. 

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

Stichting Zorg-Samen Het Zand is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zwolle op het adres Hollewandsweg 17 en 

is geregistreerd onder KvK-nummer 05083451.

De belangrijkste activiteiten zijn het bieden van verzorging, recreatie en welzijn, verpleging, revalidatie en 

huisvesting aan zorg- en hulpbehoevenden.

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

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.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen
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Alle tot de groep behorende stichtingen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als 

verbonden partij. Transacties tussen de tot de groep behorende stichtingen worden in de consolidatie 

geëlimineerd. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voor gedaan met niet-zakelijke grondslag.

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

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

voorzieningen en bijzondere waardevermindering vaste activa (impairmenttoets). Zie voor een verdere 

toelichting de onderdelen vaste activa - bijzondere waardevermindering en voorzieningen bij onderdeel 1.1.4

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

resultaatbepaling van Stichting Zorg-Samen Het Zand.

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorg-Samen Het Zand zijn de financiële gegevens verwerkt 

van de tot de groep behorende stichtingen waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

De volgende rechtspersonen zijn volledig in de consolidatie betrokken:

- Stichting Zorg-Samen Het Zand

- Stichting Zorgspectrum Het Zand

- Stichting De Groene Steen

Omdat zich gedurende het jaar geen financiele feiten in Stichting Zorg-Samen Het Zand hebben voorgedaan is 

hiervoor geen afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa
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Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

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

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2 - 11 %.

• Machines en installaties : 4 - 11 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 20 %. 

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

kosten zich voordoen.

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.

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 kostprijs of 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 verwerkt 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 waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze 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 opgenomen als een transactie 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 Zorg-Samen Het 

Zand.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

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

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

kostprijs.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten).

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische 

kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 

apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 

derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (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.

Rente cap.

De onder de financiele vaste activa opgenomen Rente Cap is aan te merken als een financieel instrument. Zie 

voor nadere toelichting referentie 3 bij de toelichting op de geconsolideerde balans. 

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

Stichting Zorg-Samen Het Zand heeft in 2018, conform de doelstelling van het herstelplan, een deel van de 

vastgoedportefeuille verkocht. De transactie wordt in 2019 geëffectueerd. Op basis van deze transactie is de 

conclusie dat, voor de panden die aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen, de realiseerbare directe 

opbrengstwaarde bij verkoop hoger is dan de boekwaarde per 31-12-2018. Voor deze panden is dus geen 

sprake van een bijzondere waardevermindering. Voor de panden die, na afronding van de transactie in 

eigendom blijven, is een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De contante waarde van de toekomstige 

kasstromen van het vastgoed zijn daarbij afgezet tegen de boekwaarde per 31-12-2018. De impairmenttoets 

heeft plaatsgevonden op geaggregeerd niveau, omdat er sprake is van één kasstroomgenererende eenheid.

De conclusie is dat de som van de contante waarde van de toekomstige kasstromen hoger is dan de 

boekwaarde per balansdatum. Daarmee is er geen sprake van een bijzondere waardevermindering. 

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

kasstromen zijn:

• Er is sprake van één kasstroomgenererende eenheid omdat de activiteiten niet exclusief toegewezen zijn aan 

een locatie;

• Gehanteerde groeivoet voor de kasstromen: kosten 2,5% en opbrengsten 2,5%;

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

het einde levensduur in gebruik te houden;

• Een disconteringsvoet (WACC) van 2,9%.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorraden

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

Vorderingen

Liquide middelen
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Gezien de marginale omvang van de voorraden wordt hiervan geen voorraadadministratie bijgehouden. De 

waarde wordt op nihil gesteld

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).

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

worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

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 

voorziening wordt getroffen op de vorderingen per debiteur op grond van verwachte oninbaarheid. 

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.

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.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Reorganisatievoorziening

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Voorziening ORT (onregelmatigheidstoeslag)

Schulden
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Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100% 

gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. 

De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Het betreft een langlopende verplichting. De voorziening 

is in 2016 gevormd om nabetaling van achterstallige ORT rechten uit de periode 2012-2016 te kunnen voldoen.

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

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

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,5%.

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is 

geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van 

uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een 

gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de 

hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de 

reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in 

verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

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

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

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

kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 

worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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.

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

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

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

een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                
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1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten
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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.

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. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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Personele kosten
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Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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 

reorganisatievoorziening. 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.

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). 
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Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

1.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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Stichting Zorg-Samen Het Zand heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

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

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

opgebouwd bij Stichting Zorg-Samen Het Zand. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zorg-Samen Het Zand 

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. In april 2019 bedroeg de 

dekkingsgraad 100,4%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht 

volgens het in maart 2018 ingediende herstelplan in 2027 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 Zorg-Samen Het Zand 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. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 

waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

Aflossing van leningen wordt opgenomen als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

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

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

voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als 

opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 

gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep 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.

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

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

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

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

wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Stichting Zorg-Samen Het Zand heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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1.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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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.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 

van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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ACTIVA

2. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 47.019.394 49.317.601

Machines en installaties 7.580.976 8.114.640

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.404.632 2.805.275

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 10.171 53.379

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 57.015.173 60.290.895

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 60.290.895 63.347.597

Bij: investeringen 224.472 4.062.793

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 3.458.517 3.668.695

Af: bijzondere waardeverminderingen 41.677 927.227

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 2.523.573

Boekwaarde per 31 december 57.015.173 60.290.895

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Overige effecten 0 125.533

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 125.533 143.466

Af: afschrijvingen 17.933 17.933

Af: bijzondere waardeverminderingen 107.600 0

Boekwaarde per 31 december 0 125.533
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 1.1.6.

Van alle materiële vaste activa heeft de zorginstelling alleen het economisch eigendom.

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 1.1.8

De materiële vaste activa dienen als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen, hiervan dient EUR 12.430.943 (2017: EUR 

13.271.680) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). De zorginstelling heeft zich 

verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te 

vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft de zorginstelling zich verbonden om op eerste verzoek van 

het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of 

gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.
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4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Medische middelen 0 0

Voedingsmiddelen 0 0

Hulpmiddelen 0 0

Totaal voorraden 0 0

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 317.585 232.030

Af: ontvangen voorschotten -307.000 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 -228.197

Totaal onderhanden werk 10.585 3.833

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-2018

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

317.585 0 307.000 10.585

Totaal (onderhanden werk) 317.585 0 307.000 10.585

Toelichting:

Pagina 15

Gezien de zeer beperkte omvang van de voorraden wordt hiervan geen voorraadadministratie bijgehouden. Eventuele voorraden 

worden ten laste van het resultaat gebracht.

De ontvangen voorschotten ten behoeve van het OHW (DBC trajecten) zijn in mindering gebracht op de waarde van het OHW per 

balansdatum.

GRZ

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

onder 1.1.8.

In 2018 heeft Stichting Zorg-Samen Het Zand een compensatievoorstel in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten 

ontvangen en geaccepteerd. Deze vergoeding is verantwoord onder de renteopbrengsten. Een externe deskundige heeft de huidige en 

de verwachtingswaarde van de rentecap beoordeeld. Op basis van dit advies is de waarde van de rentecap vastgesteld op nihil. De 

uitkomst van deze beoordeling is aanleiding voor een bijzondere waardevermindering van EUR 107.600
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

t/m 2015 2016 2017 2018 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 -149.879 583.021 0 433.142

Financieringsverschil boekjaar 949.771 949.771

Correcties voorgaande jaren 0 0 -22.203 -22.203

Betalingen/ontvangsten 0 149.879 -560.818 -410.939

Subtotaal mutatie boekjaar 0 149.879 -583.021 949.771 516.629

Saldo per 31 december 0 0 0 949.771 949.771

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stichting Zorgspectrum Het Zand c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 949.771 583.021

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 149.879

949.771 433.142

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 36.972.079 35.695.964

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 36.022.308 35.112.943

Totaal financieringsverschil 949.771 583.021

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Vorderingen op debiteuren 352.852 1.113.848

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 195.396 181.477

Overige vorderingen:

Vooruitbetaalde bedragen 453.623 17.368

Nog te ontvangen bedragen 34.766 328.388

Overige overlopende activa:

Vorderingen ZVW 228.893 142.250

Vorderingen WMO 80.073 35.765

Overige vorderingen 9.126 9.059

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.354.729 1.828.155

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Bankrekeningen 97.198 326.986

Kassen 723 3.339

Totaal liquide middelen 97.921 330.325
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Ten behoeve van schulden aan kredietinstellingen zijn de vorderingen verpand.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 7.222 (2017: € 117.381).

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Toelichting:

PASSIVA

10. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Kapitaal 186 186

Bestemmingsfondsen 4.000.993 3.065.951

Algemene en overige reserves 7.429.633 7.235.479

Totaal groepsvermogen 11.430.812 10.301.616

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Kapitaal 186 0 0 186

Totaal kapitaal 186 0 0 186

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

RAK Stichting Zorgspectrum Het Zand 3.065.951 935.042 0 4.000.993

Totaal bestemmingsfondsen 3.065.951 935.042 0 4.000.993

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserves:

Stichting Zorgspectrum Het Zand 184.710 0 0 184.710

Stichting De Groene Steen 7.050.769 194.154 0 7.244.923

Totaal algemene en overige reserves 7.235.479 194.154 0 7.429.633

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het groepsvermogen. Met betrekking tot de jaarrekening 2017 is, nadat deze is vastgesteld, 

een materiële fout geconstateerd betreffende een vordering uit hoofde van overproductie. Op 31 december 2017 is EUR 418.136 niet 

juist verwerkt in de jaarrekening van Stichting Zorgspectrum Het Zand. De  invloed op het eigen vermogen bedraagt EUR 418.136 op 

31 december 2017 en EUR 418.136 op 1 januari 2017. De impact op het nettoresultaat van boekjaar 2017 bedraagt EUR 0.  
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11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

Reorganisatievoorziening 2.687.001 275.519 2.637.520 0 325.000

Juibleumuitkeringen 386.938 78.982 16.066 0 449.854

Langdurig zieken 181.284 0 81.274 0 100.010

Voorziening ORT 377.155 0 377.155 0 0

Totaal voorzieningen 3.632.378 354.501 3.112.015 0 874.864

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

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 427.587

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 447.277

waarvan > 5 jaar 385.969

Toelichting per categorie voorziening:
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Jubileumuitkeringen.

De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige jubileumverplichtingen aan medewerkers. De berekening 

is gebaseerd op gedane toezeggingen, leeftijd en blijfkans.

Voorziening ORT.

Ten gevolge van een gerechtelijke uitspraak is een voorzienbare verplichting ontstaan van ORT toeslagen over vakantieuren. Met 

terugwerkende kracht tot 1-1-2012 worden medewerkers gecompenseerd voor de gemiste toeslag. Voor de totale verplichting is in 

2016 een voorziening gevormd van EUR 714.482; de feitelijke uitbetaling vindt plaats in 3 tranches in 2017, 2018 en 2019. De laatste 

tranche is in februari 2019 betaald. Deze is per balansdatum voor een bedrag van EUR 147.809 opgenomen onder de overige 

schulden.

Langdurig zieken.

Voor de financiële verplichtingen (incl. sociale lasten) vanwege mogelijke WIA instroom is een voorziening opgenomen. De 

doorbetalingsverplichtingen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Reorganisatievoorziening.

In de reorganisatievoorziening zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de uitstroom van medewerkers ten gevolge van de 

afsluitende fase van het herstelplan. Hierin zijn geen kosten opgenomen die voortvloeien uit de doorlopende activteiten van de 

onderneming.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Schulden aan banken 9.406.129 36.832.742

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 9.406.129 36.832.742

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 38.363.502 41.292.598

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 1.489.662 2.929.096

Stand per 31 december  36.873.840 38.363.502

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 27.467.711 1.530.760

Stand langlopende schulden per 31 december 9.406.129 36.832.742

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) 27.467.711 1.530.760

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) 9.406.129 36.832.742

Restschuld over 5 jaar 4.094.746 22.751.716

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Toelichting:

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 3.832.431 3.829.740

Crediteuren 684.594 753.001

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 27.467.711 1.530.760

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.074.841 1.036.648

Schulden terzake pensioenen 128.525 743.116

Nog te betalen salarissen 115.453 478.805

Overige schulden 2.802.993 2.112.814

Nog te betalen kosten:

ZVW 0 100.291

Vakantiegeld 819.899 912.182

Vakantiedagen 789.927 747.790

Totaal overige kortlopende schulden 37.716.374 12.245.147
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In 2018 is een overeenkomst tot verkoop van een deel van het vastgoed van Stichting Zorg-Samen Het Zand gesloten. Middels een

sale-and-lease-back constructie wordt het verkochte vastgoed teruggehuurd van de nieuwe eigenaar. De transactiedatum is gepland

op 28 mei 2019. Gekoppeld aan deze verkoop is de verplichting tot aflossing van een groot deel van de langlopende leningen. Deze

aflossingsverlichting is derhalve openomen onder de aflossingsverplichting komend boekjaar.

Garantie stichting Waarborgfonds Zorgsector en ING Bank N.V.          

 - Geborgde restschuld per balansdatum EUR 12.430.943    

          

Hypothecaire inschrijving, groot € 38.250.000 op          

    - bedrijfspand, De Mars 19 Zwolle          

    - bedrijfspand, Satinklaan Heino          

    - bedrijfspand, Paalweg 4a Heino          

    - bedrijfspand, de Linde Heino          

    - bedrijfspand, Ebbinge Wubbenlaan 80  Staphorst          

    - bedrijfspand, Oranjelaan 18 Wijhe          

    - bedrijfspand, Bongerd Wijhe          

    - bedrijfspand, Raiffeissenstraat 1 Nieuwleusen          

    - bedrijfspand, Hollewandsweg 17 Zwolle          

    - bedrijfspand, Hollewandsweg 19 Zwolle          

          

Hypothecaire inschrijving, groot € 1.620.000 op          

    - appartementsrecht, Hollewandsweg 19 Zwolle           

    - perceel grond, Meestersweg 31 Staphorst          

          

Hypothecaire inschrijving, groot € 1.800.000 op          

    - appartementsrecht, Ebbinge Wubbenlaan 130 Staphorst         

    - appartementsrecht, Stationsweg Wijhe          

          

Hypothecaire inschrijving, groot € 12.500.000 op          

    - appartementsrecht, Ebbinge Wubbenlaan 48, 130, 186 Staphorst          

    - perceel grond, Meestersweg 31 Staphorst           

    - appartementsrecht, Stationsweg  Wijhe          

          

Stamverpanding van de huurvorderingen van Stichting De Groene Steen en Stichting Zorgspectrum Het Zand.          

Gestelde zekerheden.
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Toelichting:

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

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Verplichtingen voor lease

Contractpartner Type Looptijd Einddatum

Hesselink Koffiesystemen BV Operational Lease 60 maanden 28-02-22

Wensink Lease BV Operational Lease 48 maanden 19-02-21

NEH printing services Operational Lease 60 maanden 17-08-19

Kortlopende deel (<1 jaar) 65.430

Langlopend deel (>1 jaar) 87.216

Langer dan 5 jaar 0
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Totale verplichting incl. BTW

107.780

28.089

16.777

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

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

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

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

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

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

is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister 

van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

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

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

Samen Het Zand is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende 

verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting 

per 31 december 2018.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker 

en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2018 EUR 7.200.000  (2017: EUR 7.200.000) en 

de rente 1 maands EURIBOR plus 3,3%. 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. en luiden als volgt:

- hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen

- pandrecht op vorderingen
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1.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 84.845.698 14.480.390 8.720.256 53.379 0 108.099.723

- cumulatieve herwaarderingen -1.267.583 0 0 0 0 -1.267.583

- cumulatieve afschrijvingen 34.260.514 6.365.750 5.914.981 0 0 46.541.245

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 49.317.601 8.114.640 2.805.275 53.379 0 60.290.895

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 58.637 32.101 135.265 -1.531 0 224.472

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 2.356.844 565.765 535.908 0 0 3.458.517

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 41.677 0 41.677

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

  .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 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.298.207 -533.664 -400.643 -43.208 0 -3.275.722

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 84.904.335 14.512.491 8.855.521 51.848 0 108.324.195

- cumulatieve herwaarderingen -1.267.583 0 0 0 0 -1.267.583

- cumulatieve afschrijvingen 36.617.358 6.931.515 6.450.889 41.677 0 50.041.439

Boekwaarde per 31 december 2018 47.019.394 7.580.976 2.404.632 10.171 0 57.015.173
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1.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen 

in groeps-

maatschappijen

Deelnemingen 

in overige 

verbonden 

maatschappijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschappijen

Vorderingen op 

overige 

verbonden 

maatschappijen

Andere 

deelnemingen

Vorderingen 

op 

participanten 

en op 

maatschappij

en waarin 

wordt 

deelgenomen

Overige 

effecten

Vordering 

op grond 

van 

compensatie

regeling

Overige 

vorderingen Totaal

€ € € € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2018 0 0 0 0 0 0 125.533 0 0 125.533

Afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 -17.933 0 0 -17.933

(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 -107.600 0 0 -107.600

Boekwaarde per 31 december 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Som waardeverminderingen 0 0 0 0 0 -107.600 0 0 -107.600
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BIJLAGE

1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening Werkelijke rente

Restschuld 

31 december 

2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Restschuld 31 

december 2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2019

€ % € € € € € €

ING Bank .258 (7205) 1-dec-02 1.750.000 25 lineair 3-mnd-euribor+3,0% 717.500 0 0,00 717.500 0 1 lineair 717.500

ING Bank .631 (7207) 14-jan-05 1.620.000 30 lineair 3-mnd-euribor+3,0% 945.000 0 0,00 945.000 0 1 lineair 945.000

ING Bank .509 (7210) 1-jan-12 5.000.000 30 lineair 4,90% 3.999.200 0 0,00 3.999.200 3.165.200 23 lineair 166.800

ING Bank .398 (7214) 1-jan-12 5.000.000 30 lineair 3-mnd-euribor+3,0% 3.999.200 0 0,00 3.999.200 0 1 lineair 3.999.200

Gemeente Zwolle 92.01 (7109) 17-sep-92 4.310.912 40 lineair 3,24% 1.616.592 0 107.773,00 1.508.819 0 1 lineair 1.508.819

Gemeente Zwolle 94.01 (7111) 17-nov-94 907.560 40 lineair 2,76% 385.713 0 22.689,00 363.024 0 1 lineair 363.024

ING Bank .347 (7115) 28-jun-99 1.089.073 30 annuïteit 3,81% 513.681 0 0,00 513.681 0 1 annuiteit 513.681

ING Bank .803 (7117) 17-dec-02 8.600.000 40 lineair 2,42% 5.428.750 0 215.000,00 5.213.750 0 1 lineair 5.213.750

ING Bank .601 (7119) 1-okt-06 2.000.000 20 lineair 2,61% 900.000 0 100.000,00 800.000 0 1 lineair 800.000

Nationale Nederlanden .001 (7121) 16-dec-13 4.065.000 10 lineair 1,74% 2.439.000 0 406.500,00 2.032.500 0 5 lineair 406.500

Nationale Nederlanden .002 (7123) 16-dec-13 4.450.000 11 lineair 1,84% 2.831.819 0 404.545,00 2.427.274 404.546 6 lineair 404.545

ING Bank .095 (7125) 1-mei-14 3.500.000 10 lineair 3,78% 2.275.000 0 0,00 2.275.000 525.000 5 lineair 350.000

ING Bank .007 (7129) 1-jul-16 8.000.000 8 lineair 2,67% 7.400.000 0 0,00 7.400.000 0 1 lineair 7.400.000

ING Bank .781 (7131) 1-aug-16 2.500.000 10 lineair 2,76% 2.187.500 0 0,00 2.187.500 0 1 lineair 2.187.500

BNG .910 (7335) 1-mrt-11 805.522 30 lineair 3,97% 709.849 0 18.233,00 691.616 0 1 lineair 691.616

ING Bank .333 (7611) 6-mei-99 2.768.059 25 annuïteit 3,81% 1.539.428 0 114.184,00 1.425.244 0 1 annuiteit 1.425.244

ING Bank .347 (7613) 28-jun-99 794.115 30 annuïteit 3,81% 355.463 0 66.507,00 288.956 0 1 annuiteit 288.956

ING Bank .154 (7615) 1-apr-08 445.000 13 annuïteit 3,00% 119.807 0 34.231,00 85.576 0 1 annuiteit 85.576

Totaal 38.363.502 0 1.489.662 36.873.840 4.094.746 27.467.711

De rente voor lening ING Bank .631 (7207) was tot en met 9 maart 2018 was 3-mnd-euribor+2,45%.

De rente voor lening ING Bank .154 (7615) was tot en met 30 juni 2018 4,45%.
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1.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies), GRZ 2.567.108 2.066.032

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies), WVP 1.985.438 2.093.807

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies), ELV 1.024.897 614.105

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 36.972.079 35.695.964

Opbrengsten Wmo 394.805 566.477

Overige zorgprestaties -137.082 965.944

Totaal 42.807.245 42.002.329

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 262.316 308.930

Totaal 262.316 308.930

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige dienstverlening 1.008.404 739.420

Overige opbrengsten 64.894 126.303

Huuropbrengsten 1.991.382 1.939.228

Opbrengsten servicekosten 323.731 285.061

Totaal 3.388.411 3.090.012

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 21.042.820 27.912.974

Sociale lasten 3.331.701 3.954.251

Pensioenpremies 1.681.687 1.973.916

Overige personeelskosten 1.297.029 1.108.325

Subtotaal 27.353.237 34.949.466

Personeel niet in loondienst 3.786.357 643.052

Totaal personeelskosten 31.139.594 35.592.518

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 530 667

Toelichting:
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Door de uitvoering van de reorganisatie die onderdeel was van het herstelplan is het aantal medewerkers (in fte) teruggebracht van 

gemiddeld 667 in 2017 naar 530 in 2018. Een deel van deze reductie is ingevuld met inhuurkrachten, met name in de vakantieperiodes. 
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LASTEN

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.458.517 3.668.695

- financiële vaste activa 17.933 17.933

Totaal afschrijvingen 3.476.450 3.686.628

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 41.677 944.071

- financiële vaste activa 107.600 0

Totaal 149.277 944.071

Toelichting:

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.588.566 2.732.198

Algemene kosten 3.690.345 3.885.107

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.737.783 1.600.231

Onderhoud 805.200 840.381

Energiekosten 708.342 756.691

Dotaties en vrijval voorzieningen -2.604 6.166

Totaal overige bedrijfskosten 9.527.632 9.820.774

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 172.616 233

Rentelasten -1.208.439 -1.243.729

Totaal financiële baten en lasten -1.035.823 -1.243.496

Toelichting:
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In 2018 heeft Stichting Zorg-Samen Het Zand een compensatievoorstel in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB 

ontvangen en geaccepteerd. Deze vergoeding van EUR 172.616 is verantwoord onder de renteopbrengsten.

In 2018 heeft Stichting Zorg-Samen Het Zand een compensatievoorstel in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB 

ontvangen en geaccepteerd. Deze vergoeding is verantwoord onder de renteopbrengsten. Op verzoek van Stichting Zorg-Samen Het Zand 

heeft een externe deskundige de huidige en toekomstige waarde van de rente cap beoordeeld. De waarde van de rentecap is vastgesteld op 

nihil. De uitkomst van deze beoordeling is aanleiding voor een bijzondere waardevermindering van EUR 107.600.
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25. Wet normering topinkomens (WNT)

T.Ritsema

Raad van Bestuur

1/1 - 31/12

1,0

ja

129.521                

11.285                  

140.806                

151.000                

-                        

140.806                

n.v.t.

n.v.t.

T.Ritsema

Raad van Bestuur

1/4 - 31/12

1,0

ja

89.276                  

8.224                    

97.500                  

110.000                

97.500                  

H.Dijkstra W.Nijman

Voorzitter Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

15.883            11.295             

22.650            15.100             

-                  -                   
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10.878                  

15.100                  

-                        -                       -                           

1/1 - 31/12

10.878                     

15.100                     

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum

Totaal bezoldiging

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  

bedragen x € 1

Functiegegevens

L.Veld

Lid

J. van Leeuwen

Lid

1/1 - 31/12

A.J.Poelarends

Lid

1/1 - 31/12

10.878                 

15.100                 

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging

bedragen x € 1

Functiegegevens

Totaal bezoldiging

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

Dienstbetrekking? 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen  

Gegevens 2017

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

De WNT is van toepassing op Stichting Zorgspectrum Het Zand. Het voor Stichting Zorgspectrum Het Zand toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2018 €151.000 (klasse III).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling
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H.Dijkstra W.Nijman

n.v.t. Voorzitter-Lid

n.v.t. 1/1 - 31/12

                      -              12.897 

                      -              16.200 

26. Honoraria accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 221.882 201.100

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 42.955 0

3 Fiscale advisering 8.161 0

4 Niet-controlediensten 7.055 27.903

Totaal honoraria accountant 280.053 229.003

Toelichting:

27. Transacties met verbonden partijen

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

                            - 

n.v.t.

A.J.Poelarends

n.v.t.

                           - 

n.v.t.

                     11.770 

                     14.600 

J. van Leeuwen

n.v.t.

                           - 

L.Veld

Lid

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijk maximum

Gegevens 2017

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 25.

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

en leidinggevende functionarissen.

In de accountantskosten 2018 is een bedrag opgenomen van EUR 76.000 dat betrekking heeft op de controlewerkzaamheden van de 

jaarrekening 2017. 
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1.1.10  VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

T.Ritsema 29-05-19

Bestuurder

H.Dijkstra 29-05-19 G.W.Nijman 29-05-19

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

L.A.Veld 29-05-19 A.J.Poelarends 29-05-19

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

J.F. van Leeuwen 29-05-19

Lid Raad van Toezicht
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De Raad van Bestuur van Stichting Zorg-Samen Het Zand heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 

29-05-2019

De Raad van Toezicht van Stichting Zorg-Samen Het Zand heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van

29-05-2019.

De besturen van de stichtingen Zorg-Samen Het Zand, Zorgspectrum Het Zand en De Groene Steen treffen voorbereidingen om te 

komen tot een fusie van de drie stichtingen. Momenteel bevindt dit proces zich nog in de onderzoeksfase.
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1.2 OVERIGE GEGEVENS
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

1.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Zorg-Samen Het Zand heeft geen nevenvestigingen.

1.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de  resultaatbestemming



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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