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1. Bestuursverslag
1. Bestuursverslag
1.1. Inleiding
1.1. Inleiding
Met dit document verantwoordt Stichting Saffier-De Residentiegroep het boekjaar 2017 zich
Met dit document verantwoordt Stichting Saffier-De Residentiegroep het boekjaar 2017 zich
conform wet en regelgeving. Hierbij wordt het format “Jaarverantwoording aanbieders van
conform wet en regelgeving. Hierbij wordt het format “Jaarverantwoording aanbieders van
zorg, jeugdhulp en jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018”, uitgegeven door het
zorg, jeugdhulp en jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018”, uitgegeven door het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport” gevolgd. De digitale verantwoording vindt
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport” gevolgd. De digitale verantwoording vindt
plaats via DIGIMV en is net als dit document openbaar beschikbaar. Het format is waar
plaats via DIGIMV en is net als dit document openbaar beschikbaar. Het format is waar
nodig aangevuld indien dit voor wet- en regelgeving voor de jaarverslaggeving noodzakelijk
nodig aangevuld indien dit voor wet- en regelgeving voor de jaarverslaggeving noodzakelijk
was.
was.

1.2. Profiel Stichting Saffier De Residentiegroep
1.2. Profiel Stichting Saffier De Residentiegroep
1.2.1. Typering organisatie
1.2.1. Typering organisatie
Door Stichting Saffier-De Residentiegroep wordt uitsluitend zorg geleverd voor verpleging,
Door Stichting Saffier-De Residentiegroep wordt uitsluitend zorg geleverd voor verpleging,
verzorging en thuiszorg. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)
verzorging en thuiszorg. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)
en de Zorg verzekeringswet (Zvw). De stichting levert geen WMO diensten. Gezien de
en de Zorg verzekeringswet (Zvw). De stichting levert geen WMO diensten. Gezien de
omvang van de organisatie komt de stichting niet in aanmerking voor een vereenvoudigde
omvang van de organisatie komt de stichting niet in aanmerking voor een vereenvoudigde
verantwoording en zal zich volledig verantwoorden. Er is sprake van 1 hoofdentiteit zijn de
verantwoording en zal zich volledig verantwoorden. Er is sprake van 1 hoofdentiteit zijn de
genoemde stichting.
genoemde stichting.

1.2.2. Nadere typering
1.2.2. Nadere typering
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1.2.3.

Entiteiten

1.3.

Cliënten

1.3.1.

Cliënten gehele organisatie exclusief medisch-specialistische zorg

1.3.2.

Cliënten verpleging, verzorging en thuiszorg, financieringsbron Zvw en Wlz
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1.4.

Personeel

1.4.1.

Personeel op het niveau van de gehele organisatie

1.4.2.

Verdeling personeel naar financieringsstroom

1.4.3.

Personeel VVT cliënten Wlz en Zvw, exclusief kraamzorg

1.4.4.

Verzuim personeel

Het totaal verzuim personeel in loondienst (exclusief zwangerschapsverlof) bedroeg 7,23%.

1.4.5.

Vacatures

6
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1.5. Governance
1.5.1.

Rechtsvorm

Zoals in paragraaf 1.2. is aangegeven wordt verandering afgelegd over Stichting Saffier-De

Residentiegroep.

1.5.2.

Principes governancecode zorg

Allereerst heeft Saffier de naleving van de zeven principes geborgd door deze op te nemen
in de statuten van de, met ingang van 1 januari 2018, overgebleven Stichting ‘Saffier De

Residentiegroep’. Deze nieuwe statuten zijn ook door het CIBG van het Ministerie van VWS
beoordeeld (vanwege het overzetten van de WTZi-toelating) en ‘Governancecode proof’

bevonden. Verder worden alle interne reglementen momenteel bezien op de benodigde
aanpassingen. Vermeldenswaard is verder dat Saffier in het Jaarplan 2018 en het
Kwaliteitsplan 2018 steeds de normen en waarden hanteert die passen bij de

maatschappelijke positie als zorgorganisatie. De doelstelling en de legitimatie van Saffier is
immers het bieden van goede zorg aan onze cliënten, met het strategisch beleidsplan ‘Oog
voor wat telt’ dat daaraan ten grondslag ligt. De recent opgestelde stakeholdersanalyse is
daarbij verder behulpzaam. Door onze externe stakeholders goed in beeld te hebben,

kunnen wij een adequate, passende invloed van deze externe partijen accommoderen. De

Raad van Toezicht vervult, vanuit de context van de Governancecode, de toezichthoudende
rol, zo ook de Raad van Bestuur en het management dat doen vanuit hun eigen

verantwoordelijkheden. Daar ligt de relevantie van de Governancecode: het daadwerkelijk

handelen conform de waarden en normen die passen bij onze maatschappelijke positie. Dit

handelen wordt met regelmaat geëvalueerd. Zo evalueren de leden van de Raad van Toezicht
onderling, maar ook in gezamenlijkheid met de Raad van Bestuur of de Governancecode

7
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daadwerkelijk wordt nageleefd en in hoeverre professionaliteit en deskundigheid op het
gewenste niveau zijn.

Met betrekking tot welke principe(s) worden in de komende jaren een bijzondere

veranderopgave gevraagd en in hoeverre dit voorgenomen beleid is, kan het volgende
worden medegedeeld.

Kijkend naar deze principes, afgezet tegen de vraag of er voor de komende jaren bijzondere
veranderopgaven zijn te verwachten, kan worden gesteld dat dat niet het geval is.

Vanzelfsprekend zullen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Management zich ook in de
komende jaren zeer bewust moeten blijven van de relevantie van code, met name waar het

aankomt op het daadwerkelijk handelen. Wel zal Saffier, met inachtneming van de genoemde
stakeholdersanalyse, nog meer inzetten op het verstevigen van de relatie met de

stakeholders. In 2017 zijn, met het aantreden van de nieuwe bestuurder en de diverse
personele wisselingen in het Management, de contacten met de stakeholders zeker
aangehaald, maar in 2018 zullen deze verder worden geïntensiveerd.

1.5.3.

Bestuur (raad van bestuur, directie)

8
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1.5.4.

Toezichthoudend orgaan
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1.5.5.

Belangrijke gebeurtenissen

Als belangrijke gebeurtenissen in 2017 kunnen worden genoemd:
•

De voorbereiding van de fusie van de stichtingen ‘Saffier De Residentie Groep’ en

‘Zorginstelling Saffier De Residentie’. Deze fusie, waarbij de laatstgenoemde stichting
is opgegaan in de eerstgenoemde stichting, is ingegeven door de behoefte aan

transparantie, in combinatie met het voldoen aan de wet- en regelgeving en is met
ingang van 1 januari 2018 geëffectueerd.

•

Voorgenomen overname Huis Nebo van het HMC. In 2017 is het voorgenomen besluit
genomen tot de overname van Huis Nebo van het HMC. Het besluitvormingstraject

wordt naar verwachting in 2018 afgerond. Met deze voorgenomen overname heeft

Saffier de kans om het zorgaanbod in Scheveningen/Haagse Hout te versterken. De

huizen van Saffier in dit gedeelte van Den Haag kunnen zich hierdoor focussen op die
zorg, waar het betreffende huis het beste in is.
•

ICT: Nadat in de zomer van 2017 de risico’s ten aanzien van het netwerk- en
systeemmanagement waren afgedekt, is de uitwerking van de

automatiseringsscenario’s, inclusief de mogelijke sourcingsvarianten, ter hand

genomen. Medio 2018 zal daarom de sourcingstrategie worden bepaald, mede aan

de hand van een kwalitatief assessment om de uiteindelijke beslissing inhoudelijk te

kunnen valideren. Tevens zal een risicoanalyse worden opgesteld. Hierin worden ook

de risico’s bij implementatie betrokken. Verder zullen de meerkosten in kaart worden
gebracht.
•

Vastgoed: Op het gebied van de gebouwen is er bij Saffier het een en ander

veranderd. Zo is in december 2017 het gebouw van Swaenestate verkocht. De nieuwe

eigenaar zal hier huurappartementen voor jongeren tot 28 jaar gaan realiseren. De

Plint (begane grond van het gebouw) blijft zoals het is. De huisartsen en de apotheek
die hier zijn gevestigd en ook Saffier, huren de ruimtes vanaf nu van de nieuwe

eigenaar. Het Servicebureau en de behandelruimte van de eerste lijn praktijk blijven

dan ook van Saffier en toegankelijk voor bezoekers. De financiële consequenties zijn
weergegeven in de Jaarrekening 2017.

Ook het gebouw van De Lozerhof is in december 2017 verkocht, maar dat huurt
Saffier in zijn geheel van de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is Stebru, de

projectontwikkelaar die ook de nieuwbouw aan het Westhovenplein realiseert. Totdat
de nieuwbouw aan het Westhovenplein gereed is, wordt het gebouw van De Lozerhof

door ons gehuurd. Na oplevering van het Westhovenplein en na onze verhuizing naar
het Westhovenplein zal Stebru op de grond van De Lozerhof woningen gaan bouwen.

De gemeente wil meer huurwoningen in Den Haag. Het idee is nu dat dan een deel
van de woningen die op de plaats van De Lozerhof komen, beschikbaar worden

gesteld aan Saffier. Hier kunnen wij geheel in lijn met onze visie zorg bieden in een

omgeving waar wonen centraal staat. Deze gesprekken lopen nog en zijn een vervolg
op de goede samenwerking met de gemeente en Stebru die is ontstaan tijdens de

ontwikkeling van de plannen voor het Westhovenplein. De financiële consequenties
zijn weergegeven in de jaarrekening 2017.

10
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Op 21 december 2017 is het nieuwbouwproject Westhovenplein officieel van start

gegaan. In januari wordt met de daadwerkelijke bouw door Stebru Bouw gestart en
dit wordt naar verwachting eind 2019 afgerond. Dit bouwproject bestaat uit vijf

woontorens met een binnentuin. Hiervan zal Saffier drie woontorens huren voor
beschermd wonen met 24-uurs zorg. In twee gebouwen komen algemene

voorzieningen zoals een restaurant, activiteitenruimte en kapper. Die zijn niet alleen
voor de bewoners van (de gebouwen van) Saffier, maar ook voor wijkbewoners en
andere bezoekers. Het wonen in deze wijk wil Saffier samen ontwikkelen met de

wijkbewoners. De andere twee gebouwen van het Westhovenplein worden gehuurd

door Arcade, een woningcorporatie uit het Westland en Den Haag. Voor het wonen en
werken op het Westhovenplein wordt wederom een vernieuwend woon-zorgconcept
ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is dat het Westhovenplein een locatie wordt voor

beschermd wonen, met de nadruk op wonen en welzijn. De financiële consequenties
zijn weergegeven in de Jaarrekening 2017.

Als belangrijke te verwachte gebeurtenissen voor 2018/2019 kunnen worden genoemd:
•
•

De daadwerkelijke overname van Huis Nebo, zoals eerder geschetst.

Herijking van het strategisch beleid. In de zomerperiode 2018 zullen de Raad van

Toezicht, de Raad van Bestuur, het Management Team en de Ondernemingsraad en
de Centrale Cliëntenraad met elkaar in gesprek gaan over de herijking van het

strategisch beleid van Saffier en daarmee de identiteit van de organisatie. Dit zal in
de tweede helft van 2018 moeten leiden tot een update van ‘Oog voor wat telt’.

•

Vastgoed: in 2018 zal, in het verlengde van de herijking van het strategisch beleid,
de strategische visie op het vastgoed van Saffier worden ontwikkeld.

•

ICT: Medio 2018 zal de ICT-sourcingstrategie worden bepaald.

Financiële en strategische risico’s:
Vanuit het oogpunt van continuïteit worden in financiële en strategische zin voor 2018 geen
risico’s voorzien. Saffier is, blijkens de Jaarrekening 2017, een financieel gezonde

organisatie. De positieve lijn zal zich naar verwachting ook in 2018 en daarna voortzetten.
In de begroting 2018 is een financieel resultaat opgenomen van € 1.500.000 positief.

Het resultaat tot en met maart 2018 is € 429.000 beter dan begroot. Door het management

van Saffier wordt sterk gestuurd op het realiseren van het begrote financieel resultaat. Er zijn
nu geen aanwijzingen dat dit begrote financieel resultaat niet gerealiseerd gaat worden,

zowel in positieve als in negatieve zin. Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van positieve

bedrijfsresultaten, waarbij een streven is om duurzaam tussen de 1% tot 2% positief resultaat
te genereren.

Saffier heeft als doelstelling om duurzaam zorg te leveren aan ouderen. Gezien deze

doelstelling neemt de stichting een risico attitude aan die beperkt is. Investeringen en

verplichtingen worden aangegaan om alleen deze doelstelling te realiseren.
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De omgeving waarbinnen Saffier werkt kent bedrijfsrisico’s. Deze zijn benoemd in een
achttal risico’s zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

Het kwadrant rechtsboven kent een hoger risico en zodoende wordt hierop door het
management geanticipeerd. Voor 2018 en daarna zijn er activiteiten geïnitieerd om risico’s
op dit vlak te elimineren. Deze activiteiten worden nauwlettend gevolgd en waar nodig op
gestuurd. De risico’s aangegeven in het kwadrant rechtsonder en linksboven kennen een

minder groot risicoprofiel. Desondanks is Saffier van mening dat ook deze risico’s zoveel als
mogelijk beperkt moeten worden en heeft hiervoor tevens activiteiten benoemd. De
activiteiten zijn opgenomen in het jaarplan 2018.
Duurzaamheidsbeleid:

In 2017 is er op duurzaamheid ingezet door het treffen van diverse maatregelen op het
gebied van energiebewustzijn. Vermeldenswaard zijn:
•
•
•

Lampen die veel uren branden worden bij defect vervangen door LED lampen

Per locatie wordt de verlichting in algemene ruimten omgezet in LED verlichting
Bij renovatie / nieuwbouw is doel om LED verlichting te gebruiken in algemene
ruimten en kantoren.

•

Er is een EED audit afgenomen die rond Q2 – 2018 een rapportage oplevert. Als

vervolg hierop kunnen keuzes gemaakt worden en een ‘energiebeleid’ ontwikkeld
worden.

In 2017 is bij (grote) inkooptrajecten nog geen aandacht geweest voor duurzaamheid.
In 2018 wordt bezien welk beleid Saffier wil gaan hanteren m.b.t. de duurzaamheid.

Vervolgens kan hier met het energiebeleid en de inkooptrajecten rekening mee worden

houden. Gedacht worden aan circulair inkopen (borgen dat producten of materialen aan het

einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus kunnen worden

ingezet) of milieuvriendelijk inkopen (voorkomen/minimaliseren van een negatieve impact
op het milieu, of het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu).

12
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1.5.6.

Financiële parameters

1.5.7.

Algemene voorwaarde verpleging, verzorging, thuiszorg en kraamzorg

Stichting Saffier-De Residentiegroep hanteert de algemene voorwaarden voor de verpleging,

verzorging en thuiszorg sector.
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1.5.8.

Cliëntenraad

1.5.9.

Klachten en geschillen zorgaanbieders

1.5.10. Melding geweld tussen cliënten
Er is één melding gedaan van een minder zware incident van geweld tussen cliënten. Deze
melding is conform de hiervoor geldende interne procedure afgewikkeld.

14
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1.6. Capaciteit

1.6.1.

Capaciteit VVT

1.7. Productie
1.7.1.

Productie VVT

1.7.2.

Productie in onderaanneming en uitbesteding

Door de stichting is in het verslagjaar geen WTZi zorgverlening uitbesteed aan een

onderaannemer. De stichting heeft in het verslagjaar geen WTZi zorgverlening geleverd als
onderaannemer.

15

Stichting Saffier De Residentiegroep - Jaarverantwoording 2017

15

16

30 juni 2018

Stichting Saffier De Residentiegroep

Jaarrekening 2017

Stichting Saffier De Residentiegroep - Jaarrekening 2017

17

18

30 juni 2018

2.1 JAARREKENING 2017
2.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1
2
3

559.211
95.480.440
0

38.135
100.649.442
90.246

96.039.651

100.777.823

457.438
2.355.340
236.194
8.003.727

476.868
2.723.753
1.035.107
9.292.943

11.052.699

13.528.671

107.092.350

114.306.494

31-dec-17
€

31-dec-16
€

31.574
18.037.670
3.814.654
8.164.854
10.276.757

31.574
11.875.770
0
6.110.630
12.162.321

40.325.509

30.180.295

9

2.219.298

5.474.264

Langlopende schulden

10

52.207.972

62.565.765

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

11

12.339.571

16.086.170

107.092.350

114.306.494

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort AWBZ / WLZ
Liquide middelen

4
5
6
7

Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

Ref.

8

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal passiva

Stichting Saffier De Residentiegroep te Den Haag
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2.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017
Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

12

68.898.997

68.776.792

Subsidies

13

271.208

359.503

Overige bedijfsopbrengsten

14

7.893.554

5.120.994

77.063.759

74.257.289

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

15

50.065.083

52.057.771

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

7.859.177

7.683.452

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

0

-454.949

Overige bedrijfskosten

18

12.467.777

14.971.459

Som der bedrijfslasten

70.392.037

74.257.733

BEDRIJFSRESULTAAT

6.671.722

-444

-2.688.408

-2.892.403

3.983.314

-2.892.847

2017
€

2016
€

2.054.224
3.814.654
-1.885.564

-2.349.428
0
-543.419

3.983.314

-2.892.847

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
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RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt bestemd:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud
Algemene reserve
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2.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(volgens indirecte methode)
Ref.

€

2017
€

€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat Boekjaar excl. Verkoopresultaat OG
Aanpassingen voor :
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Onderhanden werk DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden

3.967.584

1-3
9

7.859.177
-3.254.966

4
5

19.430
-56.428

-22.101
663.235

6
11

798.913
-2.453.806

-993.309
691.105

Kasstromen uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde boeterente
Betaalde interest

-444

4.604.211

-1.691.891

7.228.503
1.191.712

6.879.904
19
19

314
-333.045
-2.688.722

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

8.420.215

338.930
8.758.701

9.857
-3.021.453

-2.902.260

3.858.451

-2.892.403
5.866.298

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële - en materiële vaste
activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

2
1

-3.005.878
9.508.798

Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-2.280.773
0
6.502.920

-2.280.773

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

10
10-11

Totaal kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Stichting Saffier De Residentiegroep te Den Haag
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0
-11.650.587

4.500.000
-7.380.594
-11.650.587

-2.880.594

-1.289.216

704.931
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.1 Algemeen
Kernactiviteit en vestigingsplaats
Stichting Saffier De Residentie Groep (hierna: Saffier De Residentie Groep) houdt zich als kern
activiteit bezig met het huisvesten, verplegen en verzorgen - inclusief behandeling en exclusief
behandeling - van kwetsbare groepen in de samenleving.
Zowel de statutaire vestigingsplaats als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag, Rusthoekstraat
38. De stichting is geregistreerd onder KvK-nummer 41151073.
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, de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Publieke- en semipublieke sector (WNT).
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.
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat. De begroting voor 2018 sluit met een
verwacht positief resultaat. De resultaten tot en met maart 2018 laten een beeld zien dat
congruent is aan de begroting 2018.
Het eigen vermogen is toegenomen, de leningenportefeuille is gekrompen en vastgoed is
afgestoten.
Alle financiële parameters zijn positief; de verwachting is dat dit ook voor 2018 en de jaren
daarna het geval zal zijn. Op basis van deze verwachtingen wordt het continuïteitsbeginsel
verondersteld.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in de geconsolideerde jaarrekening
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:
Stelselwijziging:
Besloten is om de post voorziening Jubileum uitkering net ingang van 1 januari 2017 aan te
passen. De reden voor deze stelselwijziging is gelegen dat bij de berekening van de hoogte van
de voorziening geen rekening was gehouden met een halve maand uitkering bij pensioenering.
De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans van het voorgaande jaar zijn aangepast aan het
nieuwe stelsel. Het effect van deze stelselwijziging is dat de algemene reserve binnen het eigen
vermogen op 1 januari 2017 afneemt met € 469.132 en het voorziening Jubilea toeneemt met het
gelijke bedrag.
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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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Dit
betreft de volgende stichtingen:
- Stichting Saffier De Residentie Groep te Den Haag.
- Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie te Den Haag.
In de geconsolideerde jaarrekening van Saffier De Residentie Groep 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.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van Saffier De Residentie Groep.
Zowel de (enkelvoudige) jaarrekening van Stichting Saffier Groep als de (enkelvoudige)
jaarrekening van Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie zijn opgenomen in deze
jaarstukken.
Samenwerkingsovereenkomst
Het samenwerkingsverband tussen de Saffier De Residentie Groep (hierna: Zorggroep) en de
Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie (hierna: Zorginstelling) is per 31 december 2010
(datum juridische fusie) geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Met deze
samenwerkingsovereenkomst is onder andere overeengekomen dat:
- de Zorggroep overeenkomstig haar statutaire doelstelling de Zorginstelling voor onbepaalde tijd
ondersteunt in haar statutaire doelstelling door het verlenen van WLZ - en Zvw zorg aan de
cliënten van de Zorginstelling, tot welke zorgverlening de Zorginstelling zich jegens het regionale
- de Zorggroep zich jegens de Zorginstelling heeft verplicht om alle middelen die haar ter
beschikking staan (onder andere personeel, zorgverleningen op contractbasis, materiële vaste
activa, liquide middelen) aan te wenden ten behoeve van de zorgverlening aan de cliënten van de
- alle uitgaven en/of kosten zoals gemaakt in het kader van de zorgverlening, in opdracht en voor
rekening van de Zorggroep geschieden.
- de Zorginstelling jaarlijks aan de Zorggroep een vergoeding verschuldigd is voor de in dat jaar
door de Zorggroep aan de cliënten van de Zorginstelling geleverde zorg. Deze vergoeding wordt
verrekend in rekening-courant.
Op 1 januari 2018 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Saffier De Residentie
Groep en de Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie; de fusie stichting gaat door onder de
naam Stichting Saffier Groep.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Tevens blijkt uit de statuten van zowel de Zorggroep als de Zorginstelling dat:
- de Zorggroep en de Zorginstelling een samenwerkingsverband vormen.
- de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Zorggroep en de Zorginstelling dezelfde
personele samenstelling kennen.
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar Saffier De Residentie Groep zullen toevloeien en de waarde
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met
betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking
tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een
verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Saffier De
Residentie Groep.
Immateriële en materiële vaste activa
De grond is gewaardeerd tegen actuele kostprijs uitgaande van actuele marktgegevens op
basis van taxaties door een onafhankelijk en erkend taxateur. Hiervoor is een
herwaarderingsreserve gevormd. De gronden van de locaties Royal, Gaspard en Mechropa
zijn in 2015 geherwaardeerd tegen de actuele kostprijs op basis van taxaties door een
onafhankelijk en erkend taxateur. De gronden van de locaties Swaenehove, Loosduinen en
Nolenshaghe zijn in september 2017 geherwaardeerd tegen de actuele kostprijs.
De overige immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigings-prijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen.
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een
duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden 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 nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren
directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Indien de boekwaarde van een actief hoger is
dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van
de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde.
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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:
0%
. Grond
5%
. Terreinvoorzieningen
. Gebouwen
2-20%
. Installaties
3-17%
. Andere vaste bedrijfsmiddelen
5-20%
Ten gevolge van fusies uit het verleden zijn er verschillende afschrijvingspercentages.
Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij
worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen
geamortiseerde kostprijs.
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. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik
zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of
de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die
het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de
toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten
welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Saffier de Residentie Groep heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de
contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau
van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed
en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2017.
Saffier de Residentie Goep heeft ultimo 2017 een analyse in het kader van RJ121 gemaakt,
vastgesteld is dat op basis van deze analyse er geen aanleiding blijkt voor het veronderstellen
van een bijzondere waardevermindering.
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, overige te betalen posten.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Er is geen sprake van verstrekte leningen. Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
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.
Afgeleide financiële instrumenten
Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten.
Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Er is geen sprake van financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden
voor handelsdoeleinden.
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.
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 voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
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.
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.
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Per individuele voorziening volgt hieronder een toelichting van de grondslagen van waardering:
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen (RJ 271 lid
4 Uitgestelde personeelsbeloningen) .Vanaf 2017 is de berekening aangepast met een
voorziening voor uitkering bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Dit heeft tot
gevolg gehad dat de vergelijkende cijfers ook zijn aangepast. De voorziening betreft de contante
waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen, de rente is gebaseerd op de rente
van de 10 jaar staatsobligatie per einde boekjaar 0,53%. De berekening is gebaseerd op aantal
dienstjaren, vertrekkans en leeftijd.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van het risico van loondoorbetaling bij
langdurige ziekte. De voorziening is bepaad op persoonsniveau waarbij rekening is gehouden
met de kans op terugkeer in het arbeidsproces.
Reorganisatievoorziening
Waar een reorganisatie leidt tot functieverlies of een vermindering in de formatie van functies, is
het uitgangspunt van het Sociaal Plan van Saffier De Residentie Groep dat werknemers worden
begeleid naar een andere functie (intern dan wel extern). De reorganisatievoorziening is in dit
kader gevormd en is gebaseerd op nominale waarde.
Nabetaling ORT
In de CAO VVT staat dat de medewerkers die ORT hebben genoten gedurende de periode 2012 2016 recht hebben op nabetaling hiervan over de opgenomen vakantiedagen voor dezelfde
periode. De nabetaling wordt gedaan in twee termijnen 2018 en 2019. Werknemers die uit dienst
gaan hebben recht op uitbetaling in één keer van het nog openstaande bedrag. Hiervan is een
berekening gemaakt per werknemer (werknemers in dienst) en een schatting opgenomen voor
de werknemers die de organisatie gedurende deze periode hebben verlaten. Het totale bedrag is
opgenomen tegen nominale waarde.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
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.
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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 verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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
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.
Pensioenen
De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en
Welzijn. De stichting 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 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. De dekkingsgraad van het fonds ultimo februari 2018 101,6 (bron: www.pfzw.nl).
Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. 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. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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.
2.1.5 FINANCIEEL RISICOBEHEER
In de normale bedrijfsuitoefening wordt Saffier De Residentie Groep blootgesteld aan financiële
risico’s.
Renterisico
Het renterisico doet zich vooral voor op de langlopende leningen. De leningen bestaan
hoofdzakelijk uit vastrentende leningen. Het renterisico op de bestaande leningen is daarmee
zeer beperkt.
In 2.1.7 Overzicht langlopende leningen staat per lening vermeld of er sprake is van een rente
herziening inclusief de betreffende datum.
Liquiditeitrisico
Saffier De Residentie Groep heeft voldoende ruimte om tijdelijke tekorten op te kunnen vangen.
Voor de lange termijn financiering is een risico op herfinanciering van de bestaande leningen
aanwezig. In 2.1.7 Overzicht langlopende leningen staat per lening vermeld in welke mate Saffier
De Residentie Groep aan dit risico wordt blootgesteld.
Kredietrisico
Het kredietrisico doet zich voor als een tegenpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt,
waardoor vorderingen oninbaar worden. Met deze partijen zijn voldoende betalingsregelingen
getroffen, waardoor het kredietrisico beperkt blijft.
2.1.6 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het
gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
2.1.6.1 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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.
2.1.6.2 Waarderingsgrondslagen 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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2.1.6.3 Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de
transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren
respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van
omzetonzekerheid. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid
heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot
inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet, die naar beste weten zijn geschat
door de raad van bestuur en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten
kunnen leiden in volgend jaar.
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2.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Aanloopkosten
Goodwill
Overige

0
0
559.211

22.117
9.671
6.347

Totaal immateriële vaste activa

559.211

38.135

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: omboeking van MVA
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

38.135
40.512
577.833
63.275
0
33.994

42.277
0

Boekwaarde per 31 december

559.211

38.135

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

4.142
0
0

Toelichting:
De restant boekwaarde van het immateriële vast actef ultimo 2016 is eind 2017 gedesinvesteerd. In 2017 is software omgeboekt
vanuit de MVA (Overige vaste bedrijfsmiddelen). De investeringen 2017 betreffen ook geactiveerde software.
2. Materiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering

20.861.168
47.752
68.191.914
1.110.001
3.661.672
1.607.933

14.699.268
69.820
79.244.164
1.366.319
3.945.908
1.323.963

Totaal materiële vaste activa

95.480.440

100.649.442

2017
€

2016
€

100.649.442
2.965.366
6.161.900
577.833
7.246.820
0
6.471.615

105.155.336
2.280.773
0

95.480.440

100.649.442

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: overboeking naar ImVA
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardevermindering
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

7.241.616
-454.949
0

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 2.1.6.

In 2015 is de grond van de lokaties in Scheveningen - Haagse Hout getaxeerd; in 2017 is dit gedaan voor de overige lokaties.
De getaxateerde meerwaarde ad € 6,2 miljoen is toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve.

In december 2017 zijn twee panden (Medenblikstraat - Swaenestate en Randveen - Lozerhof) vervreemd. De hiervoor
ontvangen verkoopopbrengst bedroeg € 9,5 miljoen. De boekwaarde van de verkochte activa was € 6,3 miljoen. Het resultaat
op de verkoop is verantwoord onder de Overige opbrengsten.
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2.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Compensatieregeling vaste activa
Overige vorderingen

0
0

0
90.246

Totaal financiële vaste activa

0

90.246

Boekwaarde per 1 januari

2017
€
90.246

2016
€
527.940

Bij: compensatieregling vaste activa
Af: afschrijving / ontvangen vergoeding compensatieregeling vaste activa
Af: afschrijvingen overige vorderingen
Af: desinvesteringen

0
0
12.851
77.395

0
424.841
12.853
0

0

90.246

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :

Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Conform beleidsregel Compensatie vaste activa is de afschrijving van de 'spookgebouwen' en kosten asbestsanering in 2011
verschoven van de materiële vaste activa naar de financiële vaste activa. In 2012 is de definitieve goedkeuring van de NZa
ontvangen. Per jaarultimo is de restant boekwaarde van de geactiveerde emissiekosten gedesinvesteerd, omdat de
bijbehorende bronlening is afgelost.
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Onderhanden werk DBC-zorgproducten

457.438

476.868

Totaal onderhanden werk

457.438

476.868

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
Per jaareinde is het bedrag van nog openstaande DBC's € 0,5 miljoen; bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de
te leveren zorgprestaties in 2018. Op basis van gemiddelde behandeldagen per DBC is de opbrengst per DBC naar rato
verdeeld over 2017 en 2018; dit is conform de berekeningsmethodiek toegepast in 2016.
5. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt :
Korte termijn deel Financieel vast actief
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
Vordering Gem. Den Haag uit hoofde van WMO
RC Stg Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye
RC Stg Ons Thuis
Zorgverzekeraars
Nog te factureren Zorgverzekeraars (Geriatrische Revalidatie Zorg / ELV)
Nog te ontvangen rente
Diverse overige nog te ontvangen bedragen
Totaal vorderingen en overlopende activa
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31-dec-17
€

31-dec-16
€

0
150.191

424.841
291.950

37.594
86.324

205.664
103.999

0
103.413
132.159
920.676
745.513
469
179.001

0
32.500
134.084
6.849
1.440.595
7.387
75.884

2.355.340

2.723.753
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2.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
Toelichting:
De post "Zorgverzekeraars" bevat de per jaareinde bij diverse zorgverzekeraars reeds gedeclareerde, maar nog niet ontvangen
bedragen, de stijging van deze post wordt veroorzaakt door het tijdig facturen van afgesloten trajecten naar de zorgverzekeraar.
De post "Nog te factureren Zorgverzekeraars" bevat hoofdzakelijk de stand van de per 31-12-2017 nog niet gedeclareerde,
maar wel reeds afgesloten GRZ sub-trajecten.
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 12.988 (31-12-2016: € 17.537).
De post Debiteuren moet in combinatie worden beoordeeld met de Diverse overige te ontvangen bedragen. De Overige
vorderingen zijn met name lager, omdat ultimo 2016 er nog een Creditnota van een leverancier openstond.
De "Diverse overige nog te ontvangen bedragen" bevat een post voor nog te ontvangen subsidies van € 90k (2016: € 76k).
6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort AWBZ / WLZ
2014
€

2015
€

2016
€

2017
€

totaal
€

0
0

0
0

1.035.107
0

0

1.035.107
0
1.035.107

0
0
0

236.194

0

-31.027
-1.004.080
-1.035.107

236.194

236.194
-31.027
-1.004.080
-798.913

Saldo per 31 december
Financieringstekort
Financieringsoverschot
Totaal

-

-

-

236.194
-

Stadium van vaststelling:

c

c

c

a

Saldo per 1 januari
Financieringstekort
Financieringsoverschot
Sub-totaal
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Sub-totaal mutatie boekjaar

236.194
0
236.194

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2017
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil

2017
€

2016
€

57.294.850
57.058.656

60.094.909
59.059.802

236.194

1.035.107

Toelichting:
Over 2016 is € 31k minder ontvangen dan meegenomen in de jaarrekening 2016. Deze minderopbrengst is verwerkt als
negatieve WLZ opbrengst in 2017. Per jaarultimo is de vordering met betrekking tot geleverde ELV zorg verhuisd naar de
Vordering op zorgverzekeraars onder Vorderingen en overlopende activa.
7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt :

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

7.963.774
39.953

9.265.753
27.190

Totaal liquide middelen

8.003.727

9.292.943

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar (direct opeisbaar).
Onder de post 'Bankrekeningen' zijn alle reguliere rekeningcourantrekeningen opgenomen, wanneer deze per bank een positief
saldo hebben.
De hoogte van de vrij beschikbare liquide middelen is € 1,3m afgenomen; zie ook het kasstroomoverzicht (2.1.3).
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2.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
8. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Kapitaal

31-dec-17
€

31-dec-16
€

31.574
18.037.670
3.814.654
8.164.854
10.276.757
40.325.509

31.574
11.875.770
0
6.110.630
12.162.321
30.180.295

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

31.574

0

0

31.574

31.574

0

0

31.574

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Herwaarderingsreserve

11.875.770

0

6.161.900

18.037.670

Totaal herwaarderingsreserve

11.875.770

0

6.161.900

18.037.670

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud
Totaal bestemmingsreserve

3.814.654

3.814.654

0

3.814.654

0

3.814.654

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Reserve aanvaardbare kosten

6.110.630

2.054.224

0

8.164.854

Totaal bestemmingsfondsen

6.110.630

2.054.224

0

8.164.854

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Algemene reserve

12.162.321

-1.885.564

0

10.276.757

Totaal algemene en overige reserves

12.162.321

-1.885.564

0

10.276.757

Bestemmingsfondsen

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
In de berekening voor de voorziening jubileumuitkeringen was tot 2016 geen rekening gehouden met een uitkering van een
halve maand bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Conform de verslaggevingsvereisten zijn de vergelijkende
cijfers over het boekjaar 2016 herrekend naar de aangepaste waarderingsgrondslagen en als zodanig verwerkt in de
jaarrekening 2016. Het effect van deze herberekening op het eigen vermogen is in onderstaande tabel verwerkt:

34

Stichting Saffier De Residentiegroep te Den Haag

30 juni 2018

32

2.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
Algemene reserve
Algemene reserve 1 januari 2017
Af: toevoeging aan voorziening jubileumuitkeringen
Herberekende Algemene reserve 1 januari 2017

Saldo per
1-jan-17
€
12.631.321
469.000
12.162.321

De onder Overige mutaties verantwoorde ophoging van de herwaarderingsreserve betreft de herwaardering van de grond van
een viertal lokaties op basis van taxaties in het najaar van 2017 door een onafhankelijk en erkend taxateur (zie ook 2.1.4).
In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd om toekomstige lasten inzake de afschrijvingen voor achterstallig onderhoud te
kunnen bekostigen.
Uit het meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld dat er sprake is van onderhoudsplichten uit het verleden. Deze zijn
gekwantificeerd en gecummuleerd opgenomen in deze reserve. Groot onderhoud wordt geactiveerd en jaarlijks op
afgeschreven.

De resultaatbestemming wordt bij vaststelling van de jaarrekening vastgesteld.
9. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt weer te geven:
Saldo per
1-jan-17
€

Dotatie

Vrijval

Onttrekking

€

€

Voorziening groot onderhoud
Jubileumuitkeringen
Reorganisatievoorziening
Voorziening langdurig zieken
Nabetaling ORT (CAO)

961.000
948.132
2.354.475
166.989
1.043.668

0
64.047
213.563
458.686
0

961.000
0
220.746
0

Totaal voorzieningen

5.474.264

736.296

1.181.746

€

Saldo per
31-dec-17
€

72.179
2.052.542
256.436
428.359

0
940.000
294.750
369.239
615.309

2.809.516

2.219.298

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de voorzieningen ziet er als volgt uit:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

31-dec-17
€
1.031.644
1.187.655

Toelichting per categorie voorziening:
In de jaarrekening 2016 was een voorziening groot onderhoud ad € 961.000 opgenomen. Deze voorziening voldeed echter niet
aan de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Derhalve is deze voorziening in de jaarrekening 2017
gecorrigeerd.

In de berekening voor de voorziening van jubilea was tot 2016 geen rekening gehouden met een uitkering van een halve maand
bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Conform de verslaggevingsvereisten zijn de vergelijkende cijfers over het
boekjaar 2016 herrekend naar de aangepaste waarderingsgrondslagen en als zodanig verwerkt in de jaarrekening 2016. Het
effect van deze herberekening op de voorziening is in onderstaande tabel verwerkt:

Voorziening Jubileumuitkeringen 1 januari 2017
Toevoeging voorziening
Herberekende voorziening 1 januari 2017

Saldo per
1-jan-17
€
479.132
469.000
948.132

Voor een korte beschrijving van de aard van de voorzieningen en de gekozen waarderingsmethode wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen.
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2.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
10. Langlopende schulden
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden

52.207.972
0

62.520.359
45.406

Totaal langlopende schulden

52.207.972

62.565.765

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

67.831.334
0
11.650.587

70.711.928
4.500.000
7.380.594

Stand per 31 december

56.180.747

67.831.334

3.972.775

5.265.569

52.207.972

62.565.765

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de langlopende schulden ziet er als volgt uit:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan een looptijd langer dan 5 jaar

3.972.775
52.207.972
37.940.297

5.265.569
62.565.765
46.324.687

Toelichting:
Voor een nadere (cijfermatige) toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 2.1.7. In
december 2017 zijn twee lokaties verkocht. De hypothecaire lening, die op één van de twee panden rustte is derhalve
vervroegd afgelost. Daarnaast is het volledig bedrag van de verkoop van het andere pand aangewend om de
leningenportefeuille te reduceren.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een overzicht van de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 2.1.7.
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt :

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Crediteuren
Nog te betalen salarissen, vakantiegeld en vakantiedagen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Verrekenbedrag inzake GRZ
Gemeente Den Haag WMO gelden
Nog te betalen kosten:
Interest leningen o/g
Andere nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten

3.972.775
1.600.627
3.617.296
1.270.496
161.704
198.378
0
0

5.265.569
2.918.902
3.287.826
2.133.571
825.277
85.648
0
118.071

417.097
950.167
151.031

284.966
996.426
169.914

12.339.571

16.086.170

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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2.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
Toelichting:
De daling van de "Aflossingsverplichtingen langlopende leningen " is met name het gevolg van het (zo goed als) geheel
afgelost zijn per jaarultimo van een aantal leningen. De post "Crediteuren" is per jaarultimo weer op het normale niveau; deze
was een jaar geleden erg hoog door de start in december 2016 van een project op ICT gebied. De te betalen Belastingen en
sociale premies zijn lager als gevolg van de vervroegde uitbetaling van de einde jaarsuitkering, waardoor de sociale lasten
hierover per jaarultimo reeds zijn betaald. Het pensioenfonds heeft in 2017 een inhaalslag gemaakt inzake de nog te betalen
premies over voorgaande jaren, waardoor de schuld per jaarultimo substantieel lager is geworden. De stijging van de "Interest
leningen o/g" is het gevolg van een rentebetaling begin 2018; dezelfde betaling van een jaar geleden was reeds in december
2016 uitgevoerd.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Erfpachtovereenkomsten:
Jaarlijkse canon bedraagt voor Nieuwendamlaan 1 € 4.654.
De kosten van erfpacht zijn niet geactiveerd of gepassiveerd.
Huur en lease overeenkomsten:
Intensieovereenkomst Westhovenplein €1.050.000 p/jr.
Lozerhof € 750.000 p/jr., looptijd afhankelijk van de oplevering van het Westhovenplein.
Medebliklaan Swaenestate loopt tot 1 mei 2025 en bedraagt per kwartaal € 12.895; de restantverplichting per 31 december
2017 bedraagt € 378.250 (e.e.a. is afhankelijk van wat de koper gaat doen met het pand).
Er is in 2016 een huurcontract voor kopieermachines afgesloten. Het contract loopt 5 jaar vanaf 30.06. De last bedraagt
€ 7.164 per kwartaal. De restant verplichting per 31 december 2017 bedraagt € 100.300.
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.
Vanuit de zorgverzekeraars wordt het declaratiegedrag van zorginstellingen met regelmaat gecontroleerd. Zo zijn er in 2017 ook
aan Saffier vragen gesteld en loopt er momenteel een controle naar declaraties uit 2015. De uitkomst hiervan wordt met
vertrouwen afgewacht.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 januari 2018 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Saffier De Residentie Groep en Stichting Zorginstelling
Saffier-De Residentie. De fusie stichting gaat door onder de naam: Stichting Saffier Groep.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar
2015 gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor
GRZ (Geriatrische RevalidatieZorg) zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding
(macrobeheersinstrument).
Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2017.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Saffier De
Residentie Groep 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.
Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel
geriatrische revalidatiezorg.
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0
0
0

- desinvesteringen
. aanschafwaarde
. cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Stichting Saffier De Residentiegroep te Den Haag

0,0%

20.861.168

Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingspercentage

2.823.534
18.037.634
0

Stand per 31 december
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.161.900

0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
. aanschafwaarde
. cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0

- overboeking
. aanschafwaarde
. cumulatieve afschrijvingen

6.161.900

14.699.268

Boekwaarde per 1 januari

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

2.823.534
11.875.734

Stand per 1 januari
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Grond
€

5,0%

2-20%

68.191.914

51.857.379

63.452
47.752

120.049.293

-11.052.250

31.479.734
25.259.423
6.220.311

9.515.233
9.515.233

111.204

-22.068

47.989
21.117
26.872

0
0

0
0

6.062.470

11.855

0
0

1.230.531

16.659

79.244.164

80.569.565

72.714
69.820

159.813.729

Gebouwen
€

142.534

Terreinvoorzieningen
€

2.1.8 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

3-17%

1.110.001

2.115.065

3.225.066

-256.318

298.960
232.891
66.069

280.874
280.874

0
0

190.249

1.366.319

2.438.581

3.804.900

Installaties
€

5-20%

3.661.672

6.770.288

10.431.960

-284.236

289.387
196.870
92.517

1.993.577
1.993.577

295.671
76.324

982.246

1.009.874

3.945.908

8.054.813

12.000.721

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€

0,0%

1.607.933

1.607.933

283.970

65.846
0
65.846

0
0

358.486
0

708.302

1.323.963

0

1.323.963

Materiele
vaste activa
in uitvoering
€

95.480.440

138.248.990
18.037.634
60.806.184

-5.169.002

32.181.916
25.710.301
6.471.615

11.789.684
11.789.684

654.157
76.324

2.965.366
6.161.900
7.246.820
0

100.649.442

179.909.381
11.875.734
91.135.673

Totaal
€
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Totaal

3-okt-11
11-jan-13
11-jan-13
27-feb-13
18-feb-13
1-sep-13
1-sep-13
27-dec-16

1-feb-06
4-jul-11
3-okt-11

30-jun-99
30-jun-99
1-jan-10
1-jan-10
31-dec-97
29-dec-82
12-okt-05
1-feb-06

1-mei-97

Datum

€

104.543.034

11.000.000
13.000.000
10.000.000
2.600.000
2.975.000
9.100.000
5.400.000
4.500.000

1.361.341
1.300.000
9.000.000

5.331.918
794.115
6.500.000
1.000.000
908.007
4.665.950
4.000.000
4.300.000

6.806.703

Hoofdsom

Stichting Saffier De Residentiegroep te Den Haag

BNG
Rabobank
Rabobank
Rabobank
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank

Fortis Bank n.v.
Rabobank
BNG

Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Stg. Ons Thuis
Bank Ned. Gemeenten
Fortis Bank n.v.
Fortis Bank n.v.

ING

Leninggever

2.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

15
20
20
5
5
20
20
10

20
20
15

25
25
30
10
20
30
20
25

50

Totale
looptijd

Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Krediet faciliteit
Onderhandse
Onderhandse
Krediet faciliteit

RC faciliteit
Onderhandse
Onderhandse

Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
RC faciliteit

Onderhandse

Soort lening

4,88%
3,77%
4,52%
2,73%
3,40%
4,48%
4,25%
2,25%

2,90%
4,57%
4,88%

1,90%
1,90%
5,00%
5,00%
5,00%
0,45%
3,80%
max 4,57%

2,97%

%

Werkelijke
rente

67.831.334

8.112.740
10.725.000
8.250.000
520.000
680.000
7.583.334
4.545.000
4.500.000

629.620
763.750
6.637.500

1.599.574
238.234
4.712.500
275.000
90.806
926.527
1.800.000
2.451.000

2.790.749

€

Restschuld
31-12-2016

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

€

Nieuwe
leningen in
2017

11.650.587

412.466
1.083.333
833.333
520.000
612.000
758.334
450.000
675.000

68.067
130.000
337.500

1.447.199
238.234
541.667
150.000
45.400
185.305
200.000
172.000

2.790.749

€

Aflossing in
2017

56.180.747

7.700.274
9.641.667
7.416.667
0
68.000
6.825.000
4.095.000
3.825.000

561.553
633.750
6.300.000

152.375
0
4.170.833
125.000
45.406
741.222
1.600.000
2.279.000

0

€

Restschuld
31-12-2017

37.940.297

4.950.502
7.474.997
5.750.002
0
0
5.308.330
3.195.000
1.575.000

221.218
308.750
4.050.000

0
0
3.087.498
0
0
0
600.000
1.419.000

0

€

Rest-schuld
over 5 jaar

9
15
15
0
0
15
15
9

8
10
9

7
7
20
2
1
4
8
13

0

Resterende looptijd
in jaren
eind 2017

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

lineair
lineair
lineair

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

lineair

Aflossingswijze

Gestelde zekerheden

3.972.775

549.954
433.334
333.333
0
68.000
303.334
180.000
450.000

68.067
65.000
450.000

1-sep-25

Renterisico
vast tot /
variabel

nee

Liquiditeitsrisico ja/nee

37

Hypothecaire zekerheid
variabel
nee
Hypothecaire zekerheid
variabel
nee
Hypothecaire zekerheid en 1e pandrecht op alle huidige
43831
en toekomstige
nee vorderingen op huurd
Hypothecaire zekerheid en 1e pandrecht op
1-jan-20
nee
Geen
n.v.t.
nee
Gemeentegarantie
n.v.t.
nee
Hypothecaire zekerheid
44116
nee
Hypothecaire zekerheid en verpanding van de
1-feb-21
nee
rechten uit de huurpenningen. Verder
hypotheek op de registergoederen van het
complex.
Hypothecaire zekerheid en verpanding van de
n.v.t.
nee
Hypothecaire zekerheid
44073
nee
Hypothecaire zekerheid en pandrecht
n.v.t.
ja
roerende zaken van het complex.
Hypothecaire zekerheid en pandrecht
n.v.t.
ja
Hypothecaire zekerheid
44937
ja
Hypothecaire zekerheid
11-jan-33
ja
Pandrecht debiteuren
n.v.t.
nee
Hypothecaire zekerheid
n.v.t.
nee
Hypothecaire zekerheid
46914
ja
Hypothecaire zekerheid
1-sep-25
ja
Hypothecaire zekerheid
n.v.t.
nee

0 Hypothecaire zekerheid en een compte jointen medeaansprakelijkheidsovereenkomst.

152.375
0
216.667
100.000
45.406
185.305
200.000
172.000

€

Aflossing
2018

2.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
2017
€

2016
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

10.403.226
57.263.822
79.965
1.151.984

7.038.314
60.094.909
269.698
1.373.871

Totaal

68.898.997

68.776.792

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De "Opbrengsten zorgverzekeringswet" zijn in 2017 met € 3,4 miljoen gestegen. Dit is voor € 3,0 miljoen toe te schrijven aan
opbrengst ELV, in 2016 nog een integraal onderdeel van de WLZ zorg.
De opbrengsten Wlz-zorg zijn in 2017 met € 2,8 miljoen gedaald. Dit is voor € 3,0 miljoen toe te schrijven aan de ELV opbrengst, die
vanaf 2017 onder de Zorgverzekeringswet valt. Dit betekent dat de prijsverhoging 2017 voor een groot deel wegvalt tegen een
afname in de zorgvraag (voornamelijk lichte ZZP's).
De "Opbrengsten Wmo" zijn in 2017 met € 0,2 miljoen gedaald.
Onder "Overige zorgprestaties" is in 2017 voor € 407k (2016: € 634k) thuiszorg verantwoord, die een collega zorg instelling voor ons
als hoofdaannemer sinds 2015 uitvoert. Daarnaast is voor € 136k (2016: € 125k) intensieve zorg verantwoord voor cliënten van een
collega instelling. De opbrengst uit de Eerstelijnspraktijk is in 2017 € 519k (2016: € 487k).
13. Subsidies
2017
€

2016
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

262.467
0
8.741

318.163
1.477
39.863

Totaal

271.208

359.503

2017
€

2016
€

2.980.669
2.704.138
392.776
1.211.312
442.134

2.871.361
0
289.595
1.339.700
460.602

116.025
46.500

113.236
46.500

7.893.554

5.120.994

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De subsidie uit het Opleidingsfonds is in 2017 € 13k lager.
14. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt :
Overige dienstverlening:
Huuropbrengsten
Opbrengst verkoop onroerend goed
Algemene en administratieve dienstverlening
Maaltijdvoorziening
Hotelmatige dienstverlening
Overige opbrengsten:
Bijdrage Stg. Ons Thuis
Bijdrage Stg. Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye
Totaal

Toelichting:
De stijging van de huuropbrengsten is het gevolg van de huurverhoging als gevolg van de jaarlijkse prijsindexatie en een aantal
(tijdelijke) nieuwe huurcontracten.
In december 2017 zijn de panden aan de Medenblikstraat (Swaenestate) en het Randveen (Lozerhof) verkocht.Swaenestate was
reeds afgewaardeerd tot verwachte directe verkoopopbrengst, zodat op deze verkoop een zo goed als nihil resultaat is gerealiseerd.
Het verkoopresultaat op de Lozerhof is onder aftrek van de betaalde boeterente wegens het vroegtijdig aflossen van de
hypothecaire lening (€ 333K).
De stijging van de Algemene en administratieve dienstverlening is voornamelijk het gevolg van de doorbelasting van een
zorgmanager naar een collega zorg instelling..
De daling van de opbrengsten uit maaltijdvoorziening wordt verooorzaakt door het stopzetten medio 2017 van de levering van
maaltijden aan een collega zorginstelling.
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2.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017
LASTEN
15. Personeelskosten
2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Overige personeelskosten

36.648.774
7.209.873
3.097.450
1.365.214

36.960.314
6.457.450
3.103.891
3.526.352

Sub-totaal
Personeel niet in loondienst

48.321.311
1.743.772

50.048.007
2.009.764

Totaal personeelskosten

50.065.083

52.057.771

932

935

0

0

De specificatie is als volgt :

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De daling van Lonen en salarissen is met name het gevolg van de mutaties binnen het personeelsbestand, waarbij oudere
werknemers, die de organisatie als gevolg van pensionering hebben verlaten zijn vervangen door jonger personeel. De stijging van
de Sociale lasten is met name het gevolg van afname van de schuld aan het personeel in verband met nog uit te betalen
vakantiedagen (2017: € +2K; 2016: +153K, een delta van € - 151K met de kanttekening dat de opslag voor Sociale lasten ultimo
2017 is verhoogd van 15% naar 39% (effect van de ultimo 2016 abusievelijk niet meegenomen opslag voor VT, EJU,
pensioenpremie; het effect hiervan is +212K)) en een stijging van de Overige belaste uitkeringen ad € 891K. Dit betrof met name
transitievergoedingen betaald aan personeel dat na een reorganisatie Saffier heeft verlaten. De WAO premie is met € 137K
gestegen.
De daling van de "Overige personeelskosten" is zo goed als volledig toe te schrijven aan de dotaties aan de voorzieningen 2017 (€
515K) t.o.v. de dotaties in 2016 (€ 2.666K); zie ook onder Toelichting op de geconsolideerde balans paragraaf 9. In 2017 is minder
gebruik gemaakt van de inhuur van uitzendkrachten.
16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

2017
€

2016
€

96.386
3.426.235
515.088

3.259
3.839.863
437.694

883
3.820.585

883
3.401.753

7.859.177

7.683.452

Toelichting:
De stijging van de afschrijvingen op de materiële vaste activa is het gevolg van de activering in 2017 van het OHW ultimo 2016 en
de investeringen in 2017.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzicht materiële vaste activa

2017
€

Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving terreinen
Afschrijving gebouwen
Afschrijving installaties
Afschrijving overige materiële vaste activa
Waardevermindering financiële vaste activa

97.269
11.855
6.062.470
190.249
982.246
515.088

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

7.859.177

Totaal afschrijvingen resultatenrekening

7.859.177
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2.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017
LASTEN
17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
2017
€

2016
€

Bijzondere waardevermindering:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

0
0
0

0
-454.949
0

Totaal bijzondere waardevermindering

0

-454.949

2017
€

2016
€

Bijzondere waardevermindering terreinen
Bijzondere waardevermindering gebouwen
Bijzondere waardevermindering installaties

0
0
0

-1.475
-445.894
-7.580

Totaal bijzondere waardevermindering volgens mutatieoverzicht

0

-454.949

Totaal bijzondere waardevermindering resultatenrekening

0

-454.949

2017
€

2016
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.452.114
3.507.899
1.902.838

4.536.104
4.701.607
1.725.663

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie transport en overig
Sub-totaal

439.531
471.620
426.222
529.879
1.867.252

1.454.951
671.323
465.279
600.091
3.191.644

737.674

816.441

12.467.777

14.971.459

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Zie onder 2.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans paragraaf 1 en paragraaf 3.
Aansluiting bijzondere waardevermindering met verloopoverzicht materiële vaste activa

18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt :

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal bedrijfskosten

Toelichting:
De daling van de "Algemene kosten" is het gevolg van het Turn around programma, wat heeft gelopen van eind 2015 tot eind 2016.
De kosten van het Turn around programma bedroegen in 2016 € 1.272K.
De "Patiënt- en bewonersgebonden kosten" stijgen in 2017 met name door hogere kosten aan hulpmiddelen (rolstoelen) voor GRZ
cliënten en extra kosten uitgegeven aan dagbesteding gefinancierd uit de ontvangen OWT gelden.
De daling van de energiekosten zijn het gevolg van relatief warme weer gedurende de stookmaanden en lagere energieprijzen.
Verklaring mutatie in de post "Onderhoud": in 2017 is besloten niet langer het onderhoud via een egalisatievoorziening te laten
lopen, maar de werkelijke jaarkosten ten laste van de exploitatie te brengen. De hoogte van deze voorziening per 1 januari 2017 ad
€ 961K is derhalve aan het resultaat toegevoegd . Daarnaast is per jaarultimo een voorziening gevormd om de geconstateerde
achterstand in groot onderhoud te kunnen bekostigen. Deze voorziening is door een onafhankelijk bureau bepaald op € 3.815K (zie
ook 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling en het verloopoverzicht van de Voorziening groot onderhoud en
Voorziening achterstallig groot onderhoud in de Toelichting op de geconsolideerde balans).
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2.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017
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19. Financiële baten en lasten
2017
€

2016
€

Rentebaten
Rentelasten

-314
2.688.722

-9.857
2.902.260

Totaal financiële baten en lasten

2.688.408

2.892.403

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
De rentelasten zijn afgenomen als gevolg van de reguliere aflossingen op de leningen portefeuille.Ultimo 2016 is € 2,25 miljoen met
een relatief hoge rente boetevrij afgelost en is voor een bedrag van € 4,5 miljoen een investeringskrediet geconsolideerd met een
veel lagere rente. Deze mutatie heeft een geringe impact gehad op de rentelasten voor 2017. Dit geldt ook voor de aflossingen die
in december 2017 zijn gedaan.
21. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2017 en 2016 zijn als volgt:
1a
1b
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Meerwerk controle 2016
Overige controle werkzaamheden
Fiscale advisering
Niet controle-diensten

Totaal honoraria accountant

2017
€

2016
€

173.400
38.341
0
0
0

81.937
0
26.923
7.803
15.798

211.741

132.461

De toename van de post Controle van de jaarrekening is het gevolg van een wisseling van de accountant en voorzien meerwerk bij
de controle van de jaarrekening 2017.
22. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.
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165.043
145.000

Totaal bezoldiging 2016

Individueel WNT-maximum 2016

0
10.807

154.236

1

1/1 - 31/12

Overgangsrecht

96.162

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

108.750

0

96.162

108.750
-

5.028

91.134

66.000

8.297

100.453

110.000

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging 2016

Omvang dienstverband (in fte)

Duur dienstverband in 2016

Gegevens 2016

Verplichte motivering indien overschrijding

Totaal bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Subtotaal

Beloningen betaalbaar op termijn

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

ja
n.v.t.

ja
n.v.t.

Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?

nee

1

1/1 - 14/6

nee

1

R.J. de Wolf
Voorzitter RvB

Gewezen topfunctionaris?

Omvang dienstverband (in fte)

1/4 - 31/12

Voorzitter RvB

Functie(s)

Duur dienstverband in 2017

A.M. Overboom

bedragen x € 1

De bezoldiging van de bestuurders van Saffier de Residentiegroep over het jaar 2017 is als volgt:

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Saffier de Residentiegroep is € 146.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het
individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%, en voor de leden van de Raad van Toezicht 10% van het
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Een lid van de Raad van Bestuur wordt verloond onder de overgangsregeling.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van
de volgende op Saffier De Residentiegroep van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, WNT-2 norm klasse III (9 punten).

20. WNT-verantwoording 2017 Saffier de Residentiegroep

LASTEN

2.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017
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9.425

-

-

9.425

1/1 - 31/12

9.425

9.401

-

200

9.201

1/1 - 31/12

9.425

-

9.425

-

-

9.425

14.600

1/1 - 31/12

Mevr. Dr. M.M. van
Rees-Wortelboer
Lid RvT

9.425

-

-

9.425

1/1 - 31/12

9.425

-

9.425

-

-

9.425

14.600

1/1 - 31/12

Mevr. Dr. G.T.M.
Schippers MSc
Lid RvT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld,
of die in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

1.705

-

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016

-

1.705

9/11 - 31/12

12.000

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging 2016

Duur dienstverband in 2016

Gegevens 2016

Totaal bezoldiging

-

9.425

-

12.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Subtotaal

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

9.425

14.600

1/1 - 31/12

P.A. van Wingaarden
RA RC
Lid RvT

-

12.000

21.900

1/1 - 31/12

Voorzitter RvT

Drs. P.H.A. Horn

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

Duur dienstverband in 2017

Functie(s)

bedragen x € 1

De bezoldiging van de toezichthoudende topfunctionarissen van Saffier de Residentiegroep over het jaar 2017 is als volgt:

8.640

-

-

8.640

1/2 - 31/12

9.438

-

9.438

-

-

9.438

14.600

1/1 - 31/12

Mevr. Drs. J.G.H. de
Witte
Lid RvT
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2.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1
2
3

559.211
95.480.440
0

38.135
100.649.442
90.246

96.039.651

100.777.823

692.539
8.003.727

1.283.158
9.292.943

8.696.266

10.576.101

104.735.917

111.353.924

31-dec-17
€

31-dec-16
€

31.574
18.037.670
3.814.654
10.276.757

31.574
3.870.075
0
12.162.321

32.160.655

16.063.970

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

4
5

Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsreserve
Algemene en overige reserves

Ref.

6

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

7

2.219.298

5.474.264

Langlopende schulden

8

52.207.972

62.565.765

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

9

18.147.992

27.249.925

104.735.917

111.353.924

Totaal passiva

48
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2.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017
Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Overige zorgprestaties

10

503.814

556.474

Overige bedrijfsopbrengsten

11

7.194.745

4.687.612

Intercompany opbrengsten

12

67.310.976

71.362.631

75.009.535

76.606.717

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

50.065.083

52.057.771

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

7.859.177

7.683.452

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

15

0

-454.949

Overige bedrijfskosten

16

12.467.777

14.971.459

Som der bedrijfslasten

70.392.037

74.257.733

BEDRIJFSRESULTAAT

4.617.498

2.348.984

-2.688.408

-2.892.403

1.929.090

-543.419

2017
€

2016

3.814.654
-1.885.564

0
-543.419

1.929.090

-543.419

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

17

RESULTAATSBESTEMMING
Het resultaat is als volgt bestemd:
Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud
Algemene reserve

Stichting Saffier De Residentiegroep te Den Haag
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2.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn identiek aan de grondslagen in de
geconsolideerde jaarrekening.
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2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Aanloopkosten
Goodwill
Overige

0
0
559.211

22.117
9.671
6.347

Totaal immateriële vaste activa

559.211

38.135

2017
€

2016
€

38.135
40.512
577.833
63.275
33.994

42.277
0
4.142
0
0

559.211

38.135

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: omboeking van MVA
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
De restant boekwaarde van het immateriële vast actief ultimo 2016 is eind 2017 gedesinvesteerd. In 2017 is software
omgeboekt vanuit de MVA (Overige vaste bedrijfsmiddelen). De investeringen 2017 betreffen ook geactiveerde software.
2. Materiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering

20.861.168
47.752
68.191.914
1.110.001
3.661.672
1.607.933

14.699.268
69.820
79.244.164
1.366.319
3.945.908
1.323.963

Totaal materiële vaste activa

95.480.440

100.649.442

2017
€

2016
€

100.649.442
2.965.366
6.161.900
577.833
7.246.820
0
6.471.615

105.155.336
2.280.773
0
0
7.241.616
-454.949
0

95.480.440

100.649.442

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: overboeking naar ImVA
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardevermindering
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
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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2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Compensatieregeling vaste activa
Overige vorderingen

0
0

0
90.246

Totaal financiële vaste activa

0

90.246

2017
€

2016
€

90.246

527.940

0
0
-12.851
-77.395

0
-424.841
-12.853

0

90.246

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :
Boekwaarde per 1 januari
Bij: compensatieregling vaste activa
Af: afschrijving / ontvangen vergoeding compensatieregeling vaste activa
Af: afschrijvingen overige vorderingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Conform beleidsregel Compensatie vaste activa is de afschrijving van de 'spookgebouwen' en kosten asbestsanering in 2011
verschoven van de materiële vaste activa naar de financiële vaste activa. In 2012 is de definitieve goedkeuring van de NZa
ontvangen. Per jaarultimo is de restant boekwaarde van de geactiveerde emissiekosten gedesinvesteerd, omdat de
bijbehorende bronlening is afgelost.
4. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt :
Korte termijn deel Financieel vast actief
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
NZa index
RC Stg Ons Thuis
RC Stg Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye
Zorgverzekeraars
Nog te ontvangen rente
Diverse overige nog te ontvangen bedragen
Totaal vorderingen en overlopende activa

31-dec-17
€

31-dec-16
€

0
150.191
37.594
86.324

424.841
291.950
205.664
103.999

0
132.159
103.413
3.388
469
179.001
692.539

0
134.084
32.500
6.849
7.387
75.884
1.283.158

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 12.988 (31-12-2016: € 17.537).
De post Debiteuren moet in combinatie worden beoordeeld met de Diverse overige te ontvangen bedragen. De Overige
vorderingen zijn met name lager, omdat ultimo 2016 er nog een Creditnota van en leverancier openstond.
De "Diverse overige nog te ontvangen bedragen" bevatten een post voor nog te ontvangen subsidies van € 90k (2016: € 76k).
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2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt :

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

7.963.774
39.953

9.265.753
27.190

Totaal liquide middelen

8.003.727

9.292.943

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar (direct opeisbaar).
Onder de post 'Bankrekeningen' zijn alle reguliere rekeningcourantrekeningen opgenomen, wanneer deze per bank een
positief saldo hebben.
De hoogte van de vrij beschikbare liquide middelen is € 1,3m afgenomen; zie ook het kasstroomoverzicht (2.1.3).
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2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Herwaarderingsrerserve
Bestemmingsreserve
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Kapitaal

31-dec-17
€

31-dec-16
€

31.574
18.037.670
3.814.654
10.276.757
32.160.655

31.574
3.870.075
0
12.162.321
16.063.970

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

31.574

0

0

31.574

31.574

0

0

31.574

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Herwaarderingsreserve

3.870.075

0

14.167.595

18.037.670

Totaal herwaarderingsreserve

3.870.075

0

14.167.595

18.037.670

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud

0

3.814.654

Totaal bestemmingsreserve

0

3.814.654

0

3.814.654

Saldo per
1-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Algemene reserve

12.162.321

-1.885.564

0

10.276.757

Totaal algemene en overige reserves

12.162.321

-1.885.564

0

10.276.757

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemen en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

3.814.654

Toelichting:
In de berekening voor de voorziening van jubilea was tot 2016 geen rekening gehouden met een uitkering van een halve
maand bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Conform de verslaggevingsvereisten zijn de vergelijkende cijfers
over het boekjaar 2016 herrekend naar de aangepaste waarderingsgrondslagen en als zodanig verwerkt in de jaarrekening
2016. Het effect van deze herberekening op het eigen vermogen is in onderstaande tabel verwerkt:
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2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
PASSIVA
Algemene reserve
Algemene reserve 1 januari 2017
Af: toevoeging aan voorziening jubileumuitkeringen
Herberekende Algemene reserve 1 januari 2017

Saldo per
1-jan-17
€
12.631.321
469.000
12.162.321

De onder Overige mutaties verantwoorde ophoging van de herwaarderingsreserve betreft enerzijds de herwaardering in 2017
van de grond van een viertal lokaties op basis van taxaties in het najaar van 2017 door een onafhankelijk en erkend taxateur
ad € 6.161.900 (zie ook 2.1.4), anderzijds de overboeking (via de rekening courant) van de herwaarderingsreserve per
01.01.2017 van Stichting Zorginstelling Saffier de Residentiegroep ad € 8.005.695 in verband met de allocatie van de
bijbehorende activa.
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017
en resultaat over 2017
De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie te Den Haag.

30.231.565
6.110.630

1.929.090
2.054.224

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

36.342.195

3.983.314

7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-17
€

Dotatie

Vrijval

Onttrekking

€

€

€

Saldo per
31-dec-17
€

Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubileumuitkeringen
Reoganisatievoorziening
Voorziening langdurig zieken
Nabetaling ORT (CAO)

961.000
948.132
2.354.475
166.989
1.043.668

0
64.047
213.563
458.686
0

961.000
0
220.746
0
0

0
72.179
2.052.542
256.436
428.359

0
940.000
294.750
369.239
615.309

Totaal voorzieningen

5.474.264

736.296

1.181.746

2.809.516

2.219.298

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de voorzieningen ziet er als volgt uit:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

31-dec-17
1.031.644
1.187.655

Toelichting per categorie voorziening:
In de jaarrekening 2016 was een voorziening groot onderhoud ad € 961.000 opgenomen. Deze voorziening voldeed echter niet
aan de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Derhalve is deze voorziening in de jaarrekening 2017
gecorrigeerd.
In de berekening voor de voorziening van jubilea was tot 2016 geen rekening gehouden met een uitkering van een halve
maand bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Conform de verslaggevingsvereisten zijn de vergelijkende cijfers
over het boekjaar 2016 herrekend naar de aangepaste waarderingsgrondslagen en als zodanig verwerkt in de jaarrekening
2016. Het effect van deze herberekening op de voorziening is in onderstaande tabel verwerkt:

Voorziening Jubileumuitkeringen 1 januari 2017
Toevoeging voorziening
Herberekende voorziening 1 januari 2017

Saldo per
1-jan-17
€
479.132
469.000
948.132

Voor een korte beschrijving van de aard van de voorzieningen en de gekozen waarderingsmethode wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen.
Stichting Saffier De Residentiegroep - Jaarrekening 2017
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2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
PASSIVA
8. Langlopende schulden
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden

52.207.972
0

62.520.359
45.406

Totaal langlopende schulden

52.207.972

62.565.765

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

67.831.334
0
11.650.587

70.711.928
4.500.000
7.380.594

Stand per 31 december

56.180.747

67.831.334

3.972.775

5.265.569

52.207.972

62.565.765

De specificatie is als volgt :

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de langlopende schulden ziet er als volgt uit:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan een looptijd langer dan 5 jaar

3.972.775
52.207.972
37.940.297

5.265.569
62.565.765
46.324.687

Toelichting:
Voor een nadere (cijfermatige) toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 2.1.7.
In december 2017 zijn twee lokaties verkocht. De hypothecaire lening, die op één van de twee panden rustte is derhalve
vervroegd afgelost. Daarnaast is het volledig bedrag van de verkoop van het andere pand aangewend om de
leningenportefeuille te reduceren.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een overzicht van de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 2.1.7.
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt :
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Crediteuren
Nog te betalen salarissen, vakantiegeld en vakantiedagen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Nog te betalen kosten:
Intrest leningen o/g
Andere nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten
RC Stichting Zorginstelling Saffier de Residentie
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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31-dec-17
€

31-dec-16
€

3.972.775
1.600.627
3.617.296
1.270.496
161.704
198.378

5.265.569
2.918.902
3.287.826
2.133.571
825.277
85.648

417.097
950.167
151.031
5.808.421

284.966
996.426
169.914
11.281.826

18.147.992

27.249.925
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2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
PASSIVA
Toelichting:
De daling van de "Aflossingsverplichtingen langlopende leningen " is met name het gevolg van het (zo goed als) geheel
afgelost zijn per jaarultimo van een aantal leningen. De post "Crediteuren" is per jaarultimo weer op het normale niveau; deze
was een jaar geleden erg hoog door de start in december 2016 van een project op ICT gebied. De te betalen Belastingen en
sociale premies zijn lager als gevolg van de vervroegde uitbataling van de einde jaarsuitkering, waardoor de sociale lasten
hierover per jaarultimo reeds zijn betaald. Het pensioenfonds heeft in 2017 een inhaalslag gemaakt inzake de nog te betalen
premies over voorgaande jaren, waardoor de schuld per jaarultimo substantieel lager is geworden. De stijging van de "Interest
leningen o/g" is het gevolg van een rentebetaling begin 2018; dezelfde betaling van een jaar geleden was reeds in december
2016 uitgevoerd.
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2.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017
BATEN
10. Overige zorgprestaties

2017
€

2016
€

Overige zorgprestaties

503.814

556.474

Totaal

503.814

556.474

Overige dienstverlening:
Huuropbrengsten *1)
Opbrengst verkoop onroerend goed
Zorg dienstverlening en overige dienstverlening *2)

2017
€

2016
€

2.400.790
2.704.138
2.089.817

2.561.558
0
2.126.054

Totaal

7.194.745

4.687.612

De specificatie is als volgt :

11. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt :

Toelichting:
*1) Betreft verhuur aan- en inleunwoningen (Royal), zorggarantiewoningen (Gaspard) en woningen (Royal Rustique, Willemshage,
Penthove, Brinckhaeghe, Swaeneduin, Mechropa en Swaenestate).
*2) Betreft maaltijdvoorziening aan derden, cliëntgebonden dienstverlening (w.o. Wel Thuis abonnement), hotelmatige
dienstverlening (w.o. gebruik rouwkamers, verhuur ruimten, logeerkamer, facilitaire dienstverlening, telefoonvergoeding, kapsalon,
halsalarm/zorgalarm, wasserij, onderhoudswerkzaamheden en groenvoorziening) en algemene en administratieve
dienstverlening.
12. Intercompany opbrengsten
Dit betreft de - op basis van de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen - (jaarlijkse) vergoeding van de Zorginstelling voor
de in 2017 door de Zorggroep verleende zorg aan de cliënten van de Zorginstelling. Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst wordt de vergoeding tussen de Zorggroep en de Zorginstelling verrekend in rekening-courant. De volgende kosten
zijn doorbelast aan de Zorginstelling:

Personeelskosten
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Financiële lasten
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2017
€

2016
€

47.685.936
7.082.195
10.126.752
2.416.093
67.310.976

49.766.336
6.367.983
12.628.846
2.599.465
71.362.631

55

2.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017
LASTEN
13. Personeelskosten
2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Overige personeelskosten

36.648.774
7.209.873
3.097.450
1.365.214

36.960.314
6.457.450
3.103.891
3.526.352

Sub-totaal
Personeel niet in loondienst

48.321.311
1.743.772

50.048.007
2.009.764

Totaal personeelskosten

50.065.083

52.057.771

932

987

0

0

De specificatie is als volgt :

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De daling van Lonen en salarissen is met name het gevolg van de mutaties binnen het personeelsbestand, waarbij oudere
werknemers, die de organisatie als gevolg van pensionering hebben verlaten zijn vervangen door jonger personeel. De stijging
van de Sociale lasten is met name het gevolg van afname van de schuld aan het personeel in verband met nog uit te betalen
vakantiedagen (2017: € +2K; 2016: +153K, een delta van € - 151K met de kanttekening dat de opslag voor Sociale lasten ultimo
2017 is verhoogd van 15% naar 39% (effect van de ultimo 2016 abusievelijk niet meegenomen opslag voor VT, EJU,
pensioenpremie; het effect hiervan is +212K)) en een stijging van de Overige belaste uitkeringen ad € 891K. Dit betrof met name
transitievergoedingen betaald aan personeel dat na een reorganisatie Saffier heeft verlaten. De WAO premie is met € 137K
gestegen.
De daling van de "Overige personeelskosten" is zo goed als volledig toe te schrijven aan de dotaties aan de voorzieningen 2017
(€ 515K) t.o.v. de dotaties in 2016 (€ 2.666K); zie ook onder Toelichting op de geconsolideerde balans paragraaf 9. In 2017 is
minder gebruik gemaakt van de inhuur van uitzendkrachten.
14. Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

2017
€

2016
€

96.386
3.426.235
515.088

3.259
3.839.863
437.694

883
3.820.585

883
3.401.753

7.859.177

7.683.452

Toelichting:
De stijging van de afschrijvingen op de materiële vaste activa is het gevolg van de activering in 2017 van het OHW ultimo 2016 en
de investeringen in 2017.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

2017
€

Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving terreinen
Afschrijving gebouwen
Afschrijving installaties
Afschrijving overige materiële vaste activa
Waardevermindering financiele vaste activa

97.269
11.855
6.062.470
190.249
982.246
515.088

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

7.859.177

Totaal afschrijvingen resultatenrekening

7.859.177
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2.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017
LASTEN
15. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
2017
€

2016
€

Bijzondere waardevermindering:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

0
0
0

0
-454.949
0

Totaal bijzondere waardevermindering

0

-454.949

2017
€

2016
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.452.114
3.507.899
1.902.838

4.536.104
4.701.607
1.725.663

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie transport en overig
Sub-totaal

439.531
471.620
426.222
529.879
1.867.252

12.162.321
671.323
465.279
600.091
3.191.644

737.674

816.441

12.467.777

14.971.459

De specificatie is als volgt:

16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt :

Huur en leasing
Totaal bedrijfskosten

Toelichting:
De daling van de "Algemene kosten" is het gevolg van het Turn around programma, wat heeft gelopen van eind 2015 tot eind
2016. De kosten van het Turn around programma bedroegen in 2016 € 1.272K.
De "Patiënt- en bewonersgebonden kosten" stijgen in 2017 met name door hogere kosten aan hulpmiddelen (rolstoelen) voor
GRZ cliënten en extra kosten uitgegeven aan dagbesteding gefinancierd uit de ontvangen OWT gelden.
De daling van de energiekosten zijn het gevolg van relatief warme weer gedurende de stookmaanden en lagere energieprijzen.
Verklaring mutatie in de post "Onderhoud": in 2017 is besloten niet langer het onderhoud via een egalisatievoorziening te laten
lopen, maar de werkelijke jaarkosten ten laste van de exploitatie te brengen. De hoogte van deze voorziening per 1 januari 2017
ad € 961K is derhalve aan het resultaat toegevoegd . Daarnaast is per jaarultimo een voorziening gevormd om de geconstateerde
achterstand in groot onderhoud te kunnen bekostigen. Deze voorziening is door een onafhankelijk bureau bepaald op € 3.815K
(zie ook 2.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling en het verloopoverzicht van de Voorziening groot onderhoud en
Voorziening achterstallig groot onderhoud in de Toelichting op de geconsolideerde balans).

Residentiegroep
te Den Haag
60 Stichting Saffier
30De
juni
2018
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2.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017
LASTEN
17. Financiële baten en lasten
2017
€

2016
€

Rentebaten
Rentelasten

-314
2.688.722

-9.857
2.902.260

Totaal financiële baten en lasten

2.688.408

2.892.403

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
De rentelasten zijn afgenomen als gevolg van de reguliere aflossingen op de leningen portefeuille.Ultimo 2016 is € 2,25 miljoen
met een relatief hoge rente boetevrij afgelost en is voor een bedrag van € 4,5 miljoen een investeringskrediet geconsolideerd met
een veel lagere rente. Deze mutatie heeft een geringe impact gehad op de rentelasten voor 2017. Dit geldt ook voor de
aflossingen die in december 2017 zijn gedaan.
18. WNT-verantwoording 2017 Saffier de Residentiegroep
De bestuurder is in dienst bij Stichting Saffier De Residentiegroep. In de Toelichting op de Geconsolideerde Resultatenrekening
over 2017 van de jaarrekening van Stichting Saffier De Residentiegroep is de WNT-verantwoording 2017 opgenomen; derhalve is
dit hier niet van toepassing.
19. Honoraria accountant
De toelichting op de honoraria van de accountant is opgenomen in de Toelichting op de Geconsolideerde Resultatenrekening over
2017 van de jaarrekening van Stichting Saffier De Residentiegroep.

Stichting Saffier
De Residentiegroep
te Den Haag
Stichting
Saffier De Residentiegroep
- Jaarrekening 2017
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Saffier De Residentie Groep en Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie heeft de
jaarrekeningen 2017 vastgesteld op 7 mei 2018.
De Raad van Toezicht van Stichting Saffier De Residentie Groep en Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie heeft de
jaarrekeningen 2017 goedgekeurd op 7 mei 2018.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 januari is 2018 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Saffier De Residentie Groep en de Stichting
Zorginstelling Saffier - De Residentie; de fusie stichting gaat door onder de naam Stichting Saffier Groep.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mevr. Drs. A. Overboom
Bestuurder

Drs. P.H.A. Horn
Voorzitter Raad van Toezicht

P.A. van Wingaarden RA RC
Raad van Toezicht lid

Mevr. Dr. M.M. Wortelboer - van Rees
Raad van Toezicht lid

Mevr. G.T.M. Schippers MSc
Raad van Toezicht lid

Mevr. drs. J.G.H. de Witte
Raad van Toezicht lid

Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie
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2.2 Overige gegevens
2.2 OVERIGE GEGEVENS
2.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van Stichting Saffier De Residentiegroep zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de
resultaatbestemming. Derhalve heeft de resultaatbestemming plaatsgevonden conform besluitvorming van
de Raad van Bestuur.
2.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Saffier De Residentiegroep heeft geen nevenvestigingen.
2.2.3 Controleverklaring
De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9830
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Saffier-De Residentiegroep

VERKLARING OVER DE IN DIT RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Saffier-De Residentiegroep te Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Saffier-De Residentiegroep op 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
4.

De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017.

5.

De geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017.

6.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Saffier-De Residentiegroep zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum
2015
In overeenstemming het Controleprotocol WNT 2017 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015 zoals
bepaald en verantwoord door de zorginstelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij
geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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VERKLARING OVER DE IN DIT RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverantwoording andere informatie, die
bestaat uit:


Het bestuursverslag.



De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:


Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.



Alle informatie bevat die op grond van de RVW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RVW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol
WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:


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



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



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



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



Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.



Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, 31 mei 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: M.F. Witte AA MBA
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3.0 BESTUURSVERSLAG 2017
Voor het bestuursverslag 2017 wordt verwezen naar het jaardocument met de geconsolideerde
jaarrekening 2017 van Stichting Saffier De Residentiegroep.
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3.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1
2

7.928.660
236.194

13.199.289
1.035.107

Totaal vlottende activa

8.164.854

14.234.396

Totaal activa

8.164.854

14.234.396

31-dec-17
€

31-dec-16
€

0
8.164.854
0

8.005.695
6.110.630
0

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort AWBZ / WLZ

PASSIVA

Ref.

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

3

8.164.854

14.116.325

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overige kortlopende schulden

4

0

118.071

8.164.854

14.234.396

Totaal passiva

Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie
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3.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017
Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

5

57.343.787

60.364.607

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

6

648.170

817.397

Omzet DBC-zorgproducten + ELV

7

10.403.226

7.038.314

Subsidies

8

271.208

359.503

Overige bedrijfsopbrengsten

9

698.809

433.383

69.365.200

69.013.204

67.310.976

71.362.631

67.310.976

71.362.631

2.054.224

-2.349.428

2017
€

2016
€

2.054.224
0

-2.182.550
-166.878

2.054.224

-2.349.428

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
RESULTAAT BOEKJAAR

10

RESULTAATSBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve

Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie
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3.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
(volgens indirecte methode)

Ref.

€

2017
€

€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat Boekjaar

2.054.224

Aanpassingen voor :
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

0
0

-2.349.428
0
0

0

Veranderingen in vlottende middelen:
- Onderhanden werk DBC-zorgproducten
- vorderingen

1
1

19.430
5.251.199

-22.101
3.445.435

- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden

1
4

798.913
-118.071

-993.309
-80.597

Kasstromen uit bedrijfsoperaties

5.951.471

0

2.349.428

8.005.695

0

0

0

8.005.695

0

Totaal kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-8.005.695

0

Mutatie geldmiddelen 1)

0

0

Ontvangen interest
Betaalde boeterente
Betaalde interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overboeking herwaarderingsreserve i.v.m.
allocatie van de bijbehorende activa

3

-8.005.695

1) De geldmiddelen bedragen per 1 januari en per 31 december van beide boekjaren nihil.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.1 Algemeen
Kernactiviteit en vestigingsplaats
Stichting Zorginstelling Saffier De Residentie houdt zich als kern activiteit bezig met het verplegen en
verzorgen - inclusief behandeling en exclusief behandeling - van kwetsbare groepen in de samenleving.
Zowel de statutaire vestigingsplaats als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag.
KvK nummer is 41151073.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9
Boek 2 BW.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Consolidatie
De financiële gegevens van de Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie zijn ook volledig opgenomen in
de geconsolideerde jaarrekening 2017 van de Stichting Saffier De Residentiegroep (integrale consolidatie
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties). In de geconsolideerde jaarrekening 2017
zijn de volgende stichtingen opgenomen:
- Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie te Den Haag.
- Stichting Saffier De Residentie Groep te Den Haag.
Samenwerkingsovereenkomst
Het samenwerkingsverband tussen de Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie (hierna: Zorginstelling)
en de Stichting Saffier - De Residentie Groep (hierna: Zorggroep) is per 31 december 2010 (datum juridische
fusie) geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerkingsovereenkomst is onder
andere overeengekomen dat:
- de Zorggroep overeenkomstig haar statutaire doelstelling de Zorginstelling voor onbepaalde tijd ondersteunt
in haar statutaire doelstelling door het verlenen van WLZ - en Zvw zorg aan de cliënten van de Zorginstelling,
tot welke zorgverlening de Zorginstelling zich jegens het regionale zorgkantoor heeft verplicht.
- de Zorggroep zich jegens de Zorginstelling heeft verplicht om alle middelen die haar ter beschikking staan
(oa personeel, zorgverleningen op contractbasis, materiële vaste activa, liquide middelen) aan te wenden ten
behoeve van de zorgverlening aan de cliënten van de Zorginstelling.
- alle uitgaven en/of kosten zoals gemaakt in het kader van de zorgverlening, in opdracht en voor rekening
van de Zorggroep geschieden.
- de Zorginstelling jaarlijks aan de Zorggroep een vergoeding verschuldigd is voor de in dat jaar door de
Zorggroep aan de cliënten van de Zorginstelling geleverde zorg. Deze vergoeding wordt verrekend in rekeningcourant.
Tevens blijkt uit de statuten van zowel de Zorggroep als de Zorginstelling dat:
- de Zorggroep en de Zorginstelling een samenwerkingsverband vormen.
- de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Zorggroep en de Zorginstelling dezelfde personele
samenstelling kennen.

Op 1 januari 2018 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Saffier De Residentie Groep en de
Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie; de fusie stichting gaat door onder de naam Stichting Saffier
Groep.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de resultatenrekening zijn in de jaarrekening
genummerd.
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 voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie maakt geen gebruik van derivaten.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
3.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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.
3.1.4.4 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie
76

30 juni 2018

9

3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de weten regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Uitgangspunten Sociaal Domein

Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de
toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar
de gemeenten (‘decentralisatie’). Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een
bepaalde mate van omzetonzekerheid. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de
overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente
onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet, die naar beste weten zijn geschat door de raad van
bestuur en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar.

Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
1. Vorderingen en overlopende activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Onderhanden werk DBC-zorgproducten
Zorgverzekeraars
Nog te factureren Zorgverzekeraars (GRZ + ELV)
RC Stichting Saffier De Residentie Groep

457.438
920.676
742.125
5.808.421

476.868
0
1.440.595
11.281.826

Totaal vorderingen en overlopende activa

7.928.660

13.199.289

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
Omdat de GRZ - en ELV activiteit geleverd wordt op basis van de WTZi-toelating van de Zorginstelling worden de bijbehorende
vorderingen en overlopende activa verantwoord bij de Zorginstelling.
Per jaareinde is het bedrag van nog geopende DBC's € 0,5 miljoen; bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de te
leveren zorgprestaties in 2016. Op basis van gemiddelde behandeldagen per DBC is de opbrengst per DBC naar rato verdeeld
over 2017 en 2017; dit is conform de berekeningsmethodiek toegepast in 2016.
De post "Zorgverzekeraars" bevat de per jaareinde bij diverse zorgverzekeraars reeds gedeclareerde, maar nog niet ontvangen
bedragen. De post "Nog te factureren Zorgverzekeraars" bevat hoofdzakelijk de stand van de per 31-12-2017 nog niet
gedeclareerde, maar wel reeds afgesloten GRZ sub-trajecten.
2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort AWBZ / WLZ
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort AWBZ / WLZ
2015
€

2016
€

2017
€

Totaal
€

0
0

1.035.107
0

0

1.035.107
0
1.035.107

236.194

0
0

-31.027
-1.004.080
-1.035.107

236.194

236.194
-31.027
-1.004.080
-798.913

Saldo per 31 december
Financieringstekort
Financieringsoverschot
Totaal

-

-

236.194
-

Stadium van vaststelling:

c

c

a

Saldo per 1 januari
Financieringstekort
Financieringsoverschot
Sub-totaal
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Sub-totaal mutatie boekjaar

236.194
0
236.194

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars
c = definitieve vaststelling Nza
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2017
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil kalenderjaar

2017
€

2016
€

57.294.850
57.058.656

60.094.909
59.059.802

236.194

1.035.107

Toelichting:
Over 2016 is € 31k minder ontvangen dan meegenomen in de jaarrekening 2016. Deze minderopbrengst is verwerkt als
negatieve WLZ opbrengst in 2017. Per jaarultimo is de vordering met betrekking tot geleverde ELV zorg verhuisd naar de
Vordering op zorgverzekeraars onder Vorderingen en overlopende activa.
Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
PASSIVA
3. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen
Herwaarderingsreserve

31-12-2017
€

31-12-2016
€

0
0
8.164.854
8.164.854

0
8.005.695
6.110.630
14.116.325

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
31-dec-16
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Herwaarderingsreserve

8.005.695

0

-8.005.695

0

Totaal herwaarderingsreserve

8.005.695

0

-8.005.695

0

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
31-dec-16
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-17
€

Reserve aanvaardbare kosten

6.110.630

2.054.224

0

8.164.854

Totaal bestemmingsfondsen

6.110.630

2.054.224

0

8.164.854

Bestemmingsfondsen

Toelichting:
De onder Overige mutaties verantwoorde verlaging van de herwaarderingsreserve betreft de overboeking van deze reserve (via
de rekening courant) naar Stchting Safiier De Residentiegroep in verband met de allocatie van de bijbehorende activa.
Het jaaresultaat is volledig toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten.
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017
en resultaat over 2017
De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Stichting Saffier De Residentiegroep

6.110.630
30.231.565

2.054.224
1.929.090

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

36.342.195

3.983.314

31-12-2017
€

31-12-2016
€

0
0

0
118.071

0

118.071

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt :
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Zorgverzekeraars inzake GRZ
Gemeente Den Haag WMO gelden
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting:
De post "Gemeente Den Haag WMO gelden" betrof de teveel ontvangen vergoeding voor verleende zorgprestaties WMO over
2015 en 2016.
3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Niet van toepassing.
StichtingStichting
Zorginstelling
Saffier - De Residentie
Zorginstelling
Saffier - De Residentie - Jaarstukken 2017
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3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017
BATEN
5.

Wettelijk budget aanvaardbare kosten WLZ (excl.subs.)
De specificatie is als volgt :
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo

2017
€

2016
€

57.263.822
79.965

60.094.909
269.698

57.343.787

60.364.607

Toelichting:
De opbrengsten Wlz-zorg zijn in 2017 met € 2,8 miljoen gedaald. Dit is voor € 3,0 miljoen toe te schrijven aan de ELV opbrengst,
die vanaf 2017 onder de Zorgverzekeringswet valt. Dit betekent dat de prijsverhoging 2017 voor een groot deel wegvalt tegen
een afname in de zorgvraag (voornamelijk lichte ZZP's).
6.

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
2017
€

2016
€

Overige zorgprestaties

648.170

817.397

Totaal

648.170

817.397

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
Onder "Overige zorgprestaties" is in 2017 voor € 407k (2016: € 634k) thuiszorg verantwoord, die een collega zorg instelling voor
ons als hoofdaannemer sinds 2015 uitvoert. Daarnaast is voor € 136k (2016: € 125k) intensieve zorg verantwoord voor cliënten
van een collega instelling.
7.

Omzet DBC-zorgproducten en ELV
De specificatie is als volgt :
Gefactureerde omzet DBC-zorgproducten
Gefactureerde omzet ELV
Totaal

2017
€

2016
€

7.374.098
3.029.128

7.038.314
0

10.403.226

7.038.314

Toelichting:
De "Opbrengsten zorgverzekeringswet" zijn in 2017 met € 3,4 miljoen gestegen. Dit is voor € 3,0 miljoen toe te schrijven aan
opbrengst ELV, in 2016 nog een integraal onderdeel van de WLZ zorg.
8.

Subsidies
2017
€

2016
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds,
academische component voor UMC's)
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; incl.
overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

262.467

318.163

0

1.477

8.741

39.863

Totaal

271.208

359.503

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Niet van toepassing.
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3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017
BATEN
9.

Overige bedrijfsopbrengsten
2017
€

2016
€

Bijdrage Stg. Ons Thuis
Bijdrage Stg. Vrienden van Hospice Wallon de la Haye
Overige dienstverlening

116.025
46.500
536.284

113.236
46.500
273.647

Totaal

698.809

433.383

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
Niet van toepassing.
LASTEN
10.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten betreft de - op basis van de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen - (jaarlijkse) vergoeding
aan de Zorggroep voor de in 2017 door de Zorggroep verleende zorg aan de cliënten van de Zorginstelling. Overeenkomstig de
samenwerkingsovereenkomst wordt de vergoeding door de Zorggroep en de Zorginstelling verrekend in rekening-courant.

Personeelskosten
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Financiële lasten

2017
€

2016
€

47.685.936
7.082.195
10.126.752
2.416.093

49.766.336
6.367.983
12.628.846
2.599.465

67.310.976

71.362.631

Zie voor een verdere toelichting op de baten en lasten de geconsolideerde resultatenrekening.
11.

WNT-verantwoording 2017 Saffier de Residentiegroep

De bestuurder is in dienst bij Stichting Saffier De Residentiegroep. In de Toelichting op de Geconsolideerde Resultatenrekening
over 2017 van de jaarrekening van Stichting Saffier De Residentiegroep is de WNT-verantwoording 2017 opgenomen; derhalve
is dit hier niet van toepassing.
12.

Honoraria accountant

De toelichting op de honoraria van de accountant is opgenomen in de Toelichting op de Geconsolideerde Resultatenrekening
over 2017 van de jaarrekening van Stichting Saffier De Residentiegroep.

Stichting
Zorginstelling
Saffier -Saffier
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- De Residentie - Jaarstukken 2017
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie heeft de jaarrekening 2017
vastgesteld op 7 mei 2018.
De Raad van Toezicht van Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie heeft de jaarrekening 2017
goedgekeurd op 7 mei 2018.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke financiële gevolgen (positieve of negatieve)
hebben voor Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie.
Op 1 januari 2018 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Saffier De Residentie Groep en de Stichting
Zorginstelling Saffier - De Residentie; de fusie stichting gaat door onder de naam Stichting Saffier Groep.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mevr. Drs. A. Overboom
Bestuurder

Drs. P.H.A. Horn
Voorzitter Raad van Toezicht

P.A. van Wingaarden RA RC
Raad van Toezicht lid

Mevr. Dr. M.M. Wortelboer - van Rees
Raad van Toezicht lid

Mevr. G.T.M. Schippers MSc
Raad van Toezicht lid

Mevr. drs. J.G.H. de Witte
Raad van Toezicht lid
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3.2 OVERIGE GEGEVENS
3.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie zijn geen bepalingen opgenomen omtrent
de resultaatbestemming. Derhalve heeft de resultaatbestemming plaatsgevonden conform besluitvorming
van de Raad van Bestuur.
3.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie heeft geen nevenvestigingen
3.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep

VERKLARING OVER DE IN DIT RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep te Den Haag
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep op 31 december 2017
en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De enkelvoudige balans per 31 december 2017.

2.

De enkelvoudige resultatenrekening over 2017.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum
2015
In overeenstemming het Controleprotocol WNT 2017 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015 zoals
bepaald en verantwoord door de zorginstelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij
geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep

VERKLARING OVER DE IN DIT RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep te Den Haag
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep op 31 december 2017
en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
4.

De enkelvoudige balans per 31 december 2017.

5.

De enkelvoudige resultatenrekening over 2017.

6.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorginstelling Saffier-De Residentiegroep zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum
2015
In overeenstemming het Controleprotocol WNT 2017 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015 zoals
bepaald en verantwoord door de zorginstelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij
geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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VERKLARING OVER DE IN DIT RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverantwoording andere informatie, die
bestaat uit:
•

Het bestuursverslag.

•

De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van de RVW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RVW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol
WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, 31 mei 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: M.F. Witte MBA AA
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Centraal adres

Locaties

Rusthoekstraat 38
2584 CV Den Haag
Postbus 52150
2505 CD Den Haag
t 070 449 30 00
info@saffiergroep.nl
www.saffiergroep.nl

Woon- en behandelcentrum De Lozerhof
Randveen 64
2544 RP Den Haag
WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwendamlaan 1
2547 JG Den Haag
WoonZorgPark Swaenehove
Heiloostraat 296
2547 KX Den Haag
Huize Royal / Royal Rustique
Rusthoekstraat 38
2584 CV Den Haag
Revalidatie- en verpleegcentrum Mechropa
Scheveningseweg 96
2584 AC Den Haag
Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW Den Haag
Woon- en behandelcentrum Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XZ Den Haag
Woon- en expertisecentrum Domus Nostra
Mgr. Nolenslaan 20
2555 XZ Den Haag
WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag

