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Stichting Respect Zorggroep 

1. Directieverslag  
 

1.1 Kerngegevens 
  
1.1.1 Kerngegevens en nadere typering 
 
- Stichting Respect Zorggroep 
De Stichting heeft als doel hoogwaardige en op maat gesneden zorg, behandeling en diensten te leveren. Dit vindt 
plaats in intra- en extramuraal setting. Hiertoe heeft de Stichting de volgende voorzieningen in eigendom en/of 
beheer: 
 
• Verpleeghuis Bosch en Duin   Scheveningseweg 76 2517 KZ Den Haag 
• Verpleeghuis Quintus   Nectarinestraat 11 2552 LZ Den Haag 
• Verpleeghuis en zorgapp. Zeewinde

1
 Nieuwe Parklaan 83 2587 CE Den Haag 

• Verpleeg- en verzorgingshuis Het Uiterjoon Vissershavenstraat 277 2583 DG Den Haag 
 
De Stichting beheert verder de volgende woon- servicevoorzieningen: 
 

• Seniorencomplex Pr. Willemhof Hg.Pr. Willemstraat 12 t/m 160, 2584 HZ/JA Den Haag 

• Inleuncomplex Het Uiterjoon  Vissershavenstraat 285 t/m 335, 2583 DG Den Haag 

• Aanleuncomplex Het Uiterjoon Vissershavenstraat 203 t/m 275, 2583 DG Den Haag 

• Aanleuncomplex Het Uiterjoon Vissershavenstraat 101 t/m 199A, 2583 DG Den Haag 
 
De volgende zorg-functies worden geleverd: 

• Persoonlijke verzorging 

• Verpleging 

• Begeleiding 

• Behandeling 

• Verblijf  

• Dagbesteding 

• Advies, instructie en voorlichting 

• Eerstelijns paramedische zorg 
 
- Stichting Beheer Respect 
Het doel van de Stichting is gericht op het beheer en exploitatie van woon-, zorg- en verpleegvoorzieningen voor 
inwoners van Scheveningen en omgeving. Om dit doel te bereiken heeft de Stichting een verzorgingshuis inclusief 
inleunwoningen, een verpleeghuis en een woon / zorgcomplex inclusief verpleegafdeling in eigendom.  
 
- Stichting Zorg aan huis Respect 
Het doel van de Stichting is gericht op het handhaven en vergroten van de zelfstandigheid van de thuiswonenden 
ouderen in Scheveningen en omgeving. Om dit doel te bereiken zijn er coördinatoren die de wijkbewoners bijstaan. 
Door middel van het abonnement Zeker Thuis kunnen ouderen zich verzekeren van faciliteiten en diensten van de 
diverse locaties. Hierdoor kan een opname in een zorgvoorziening worden uitgesteld / voorkomen. Ultimo 2017 
hebben circa 625 ouderen een abonnement van Zeker Thuis. Dit is een daling van 33 abonnementen ten opzichte 
van ultimo 2016. 
 
 
 
 
 
1 Op 18 maart 2016 is het startsein gegeven voor de sloopwerkzaamheden van Deo Gratias. Het oude woonzorgcentrum aan de Nieuwe 
Parklaan maakt plaats voor De Windes, een project van Respect Zorggroep en Weboma Ontwikkeling met zowel ruime zorg- als luxe villa-
appartementen. Naar verwachting zal de opening in Q4 2018 plaatsvinden. 
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1.1.2 Kerngegevens VVT 
 
Kerngegevens 2017 2016 

Cliënten  Aantal Aantal 

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar  367 398 
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar  115 108 

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 
per einde verslagjaar  

435 478 

Capaciteit Aantal Aantal Aantal 
Aantal beschikbare plaatsen verblijf per einde verslagjaar 386 386 
Productie Aantal Aantal 
Aantal dagen zorg met verblijf 131.615 132.959 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 23.120 21.943 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief 
dagactiviteiten) 

91.324 115.595 

Personeel Aantal Aantal 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 709 708 
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde 
verslagjaar 

479 477 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s Bedrag in euro’s 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 39.733.692 40.093.473 
Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatsch. 
ondersteuning 

35.554.416 33.910.266 

Waarvan subsidies (exclusief Wmo) 1.304.290 3.282.105 
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  2.874.986 2.901.102 

 
 
1.1.3 Werkgebied 
 
Het werkgebied van Respect Zorggroep  is voornamelijk gericht op cliënten in het gebied ‘Groot Scheveningen’. 
Hieronder vallen de wijken; Geuzen-/Statenkwartier, Duinoord, Scheveningen dorp/ Noordelijk havengebied, 
Vogelwijk, Duindorp, Renbaankwartier, Belgisch Park, Archipel en Benoordenhout.  
Verpleeghuis Bosch en Duin is met zijn specialistische afdelingen, zoals HIV/Aids, palliatieve zorg en beademing, 
werkzaam in het gebied Den Haag en randgemeenten.  
 

1.2 Bedrijfsvoering 
 
1.2.1 AO/ IC Productie 
 
De processen van productieregistratie en facturatie zijn vastgelegd in de kaderregeling AO/IC en worden binnen 
Respect strikt nageleefd. Na afloop van de maand wordt de geleverde zorg door meerdere functionarissen 
geaccordeerd en uiteindelijk gefactureerd. Binnen dit proces wordt het 4-ogen principe gehanteerd. De (assistent) 
manager Finance & Control ziet erop toe dat de processen worden uitgevoerd conform de kaderregeling. Jaarlijks 
vindt externe toetsing op naleving van de regeling plaats door een accountant. 
Vanuit de kaderregeling AO/IC wordt door middel van deelwaarnemingen een controle op de cliëntdossiers 
uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere op de aanwezigheid van ondertekende zorgovereenkomsten, 
zorg(leef)plannen en indicaties gecontroleerd.  
De productie wordt dagelijks actueel gehouden en is voor alle verantwoordelijke personen digitaal inzichtelijk via de 
BI-tool van Respect (RBI). Op basis hiervan wordt door verantwoordelijken dagelijks controle uitgevoerd op de 
bezetting en productie. 
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1.2.2 Ontwikkeling zorglevering 
 
Productie 
Voor een gedeelte van de reguliere intramurale WLZ productie (ZZP’s) wordt nu eerstelijns verblijft (ELV) binnen de 
ZVW geleverd. Doordat cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen komt er meer druk op de spoedopnames en 
ELV. Respect heeft in 2017 de processen hierop afgestemd. Zowel intramuraal maar vooral extramuraal is er een 
enorme krapte op de arbeidsmarkt. Extramuraal hebben we ultimo 2017 onvoldoende eigen personeel om aan de 
vraag in omliggende wijken te voldoen. Dit is terug te zien in de daling van de extramurale productieomvang. Het 
Hospice in verpleeghuis Bosch & Duin heeft in 2017 een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Dit heeft geresulteerd in het 
behalen van het gouden keurmerk. Het concept van scheiden van wonen en zorg is verder doorontwikkeld. In het 
verzorgingshuis het Uiterjoon zien we een lichte groei van deze zorgvorm.   
 
Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 
De afbouw van de lage ZZP indicaties bij Respect Zorggroep verloopt sneller dan eerdere jaren. Ondanks de sterke 
voorkeur van ouderen in Scheveningen om verzorgd te worden in het Uiterjoon vertoond het aantal lage ZZP’s een 
dalende trend. Op de hoge ZZP’s zien we bij Respect Zorggroep een specialisatie ontstaan op diverse doelgroepen. 
Voor beide verpleeghuizen heeft Respect Zorggroep ultimo 2017 wachtlijsten, bestaande uit een aantal actief 
wachtende, maar vooral veel wens wachtende.  
 
1.2.3 ICT 
 
Het functioneel applicatiebeheer van diverse applicaties is gecentraliseerd. Door deze functie centraal neer te zetten 
is er een betere borging en continuïteit gerealiseerd. De functioneel applicatiebeheerders vallen direct onder ICT. In 
het kader van de voorgenomen fusie (zie: beleidsvoornemens 2017) zijn veel ICT investeringen uitgesteld in 2017 en 
is alleen het hoognodige opgepakt.  
 
1.2.4 Beleidsvoornemens 2017 
 
Op basis van de verkennende gesprekken met Cardia-Duinrust in 2016 voor een mogelijke strategische 
samenwerking, hebben er in 2017 verdiepende onderzoeken plaatsgevonden om te komen tot een juridische fusie 
tussen beide partijen. In de zomermaanden van 2017 heeft er een DDO onderzoek plaatsgevonden met een positieve 
uitkomst, waarop Raad van Toezicht van beide organisaties instemmend hebben gereageerd. De tweede helft van 
2017 heeft in het teken gestaan van aanvullende onderzoeken, een NZA/ACM traject en de oprichting van een 
programma structuur met diverse projectgroepen voor het integratietraject. In Q1 2018 is wegens verschillen op een 
aantal grote onderwerpen besloten om per direct de fusie besprekingen te beëindigen.  
 
1.2.5 Personeelsbeleid 
 
De belangrijkste doelstelling van het personeels- en ontwikkelbeleid is het zorgen voor voldoende, gekwalificeerde en 
betrokken medewerkers passend bij de actuele en toekomstige behoeften van Respect. In 2017 zijn daarvoor de 
volgende plannen gemaakt en uitgevoerd. 
Eind 2017 was de bezetting 709 medewerkers. Er zijn 128 medewerkers (18%) uitgestroomd en 119 medewerkers 
(16,8%) in dienst getreden. T.o.v. 2016 is de uitstroom nagenoeg gelijk gebleven maar is de instroom gedaald (142 
medewerkers = 20,6% in 2016). De wervingsinspanningen zijn verhoogd door o.a. een uitgebreide campagne met 
gebruik van social media en een “ambassadeursprogramma” voor de medewerkers. 
Het aantal leerlingen in opleiding was met 37 nagenoeg gelijk aan dat van 2016. De werkbegeleiders zijn opgeleid om 
de leerlingen beter te kunnen ondersteunen. In het kader van het programma Waardigheid en Trots zijn trainingen 
verzorgd. In 2017 is het initiatief genomen voor de opzet van een leerafdeling.  
Het ziekteverzuim is met 6% lager dan in 2016 (6,3%). In 2017 zijn de ergocoaches opgeleid en zijn er teamsessies 
“Veilig en gezond werken” georganiseerd gericht op verzuimpreventie. 
In 2017 is voor de vijfde keer het medewerkerstevredenheidsonderzoek (Medewerkersmonitor) uitgevoerd. Dit 
onderzoek maakt deel uit van een groter benchmark traject van de brancheorganisatie ActiZ. De gemiddelde scores 
op de drie onderzoeksthema’s waren als volgt: tevredenheid (licht gestegen van -13 naar -11), mogelijkheid tot 
veranderen (gedaald van 5,9 naar 5,7) en werkbeleving (gedaald van 7,5 naar 7,3).  
De scores zijn vrijwel identiek aan die van het gemiddelde van de vvt-sector.  
Onder een grote groep medewerkers is onderzoek gedaan naar wat zij belangrijk vinden en hen bindt bij Respect. 
Daaruit zijn drie kernwaarden voor Respect uit gekomen: Visie, Verbinding en Verantwoordelijkheid. 
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Onder een grote groep medewerkers is onderzoek gedaan naar wat zij belangrijk vinden en hen bindt bij Respect. 
Daaruit zijn drie kernwaarden voor Respect uit gekomen: Visie, Verbinding en Verantwoordelijkheid. 
Er zijn drie grotere organisatie-ontwikkeltrajecten in gang gezet: een transitie gericht op een (kosten)efficiëntere 
bedrijfsvoering, de voorbereiding van de fusie met een vergelijkbare vvt-organisatie en de invoering van self-
service bij personeelsmutaties voor leidinggevenden en medewerkers. 
 
1.2.6 Melden vermoeden misstand 
 
Respect Zorggroep heeft in haar kwaliteitsmanagementsysteem PREZO de regeling ‘Omgaan met melden 
vermoeden misstand’ (ook wel klokkenluidersregeling genoemd) opgenomen. 
De regeling heeft als doel de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een 
maatschappelijk belang, door medewerkers van Respect, te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen 
benadeling. De regeling is voor ieder medewerker continu beschikbaar vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem 
op Respectnet, het intranet van Respect Zorggroep. De regeling heeft een looptijd van onbepaalde duur en wordt 
tenminste gewijzigd op het moment dat wet- of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Er zijn in het verslagjaar geen 
meldingen van vermoedens van misstanden gedaan. Om die reden zijn er geen ervaringen met het tegengaan van 
benadeling van de melder en is er geen informatie over het aantal verzoeken voor onderzoek naar benadeling. 

 
1.3 Financieel beleid 
 
1.3.1 Algemeen 
  
De Stichting heeft over 2017 een positief resultaat gerealiseerd van € 1,4 miljoen. De liquiditeitspositie is in 2017 
gedaald van € 12,4 miljoen naar € 5,1 miljoen. Deze afname is het gevolg van investering in de bouw van de 
Zeewinde. De resterende investeringen in de Zeewinde worden vanuit de afgesloten lening gefinancierd.  
 
1.3.2 Financieel gezonde producten 
 
De PMC structuur (product markt combinaties) is in 2017 verder doorgevoerd. De verantwoordelijkheid, hoe 
financieel gezond PMC’s zijn, wordt laag in de organisatie belegd.  
Medewerkers zijn hierdoor bewuster geworden van het marktpotentieel van het product wat zij leveren. Naast het 
leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg, wordt er nu ook gekeken naar wat de meerwaarde is voor Respect. Dit 
zowel op het financiële vlak als op de toestroom van nieuwe cliënten (ketenzorg). Om te komen tot een 
toekomstbestendige bedrijfsvoering, wordt er naar alternatieven gezocht voor producten die geen meerwaarde 
leveren voor Respect of voor aanvullende (interne / externe) financieringen om producten toch rendabel te maken. 
 

1.3.3 Bestemmingsreserves / voorzieningen 
 
In 2017 zijn geen nieuwe bestemmingsreserves getroffen.  In november 2017 zijn diverse medewerkers boventallig 
verklaard (transitie). Deze komen in het lopende sociaal plan terecht. Voor de transitiekosten die in 2018 vallen 
hebben we een voorziening getroffen van € 287 duizend. De voorziening groot onderhoud is in 2017 (met 
terugwerkende kracht naar 2016) komen te vervallen. Respect wil de overstap maken naar de 
componentenmethode die minder arbeidsintensief is. Voor 2016 en 2017 zijn de werkelijke onderhoudskosten 
geboekt.  
 

1.3.4 Risico’s 
 
De prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s worden beheerst op de in paragraaf 5.1.5.10 beschreven wijze. 
Daarnaast maakt Respect zorggroep geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Van een risico op 
overproductie is in 2017 geen sprake. Over 2015/2016 is er wel een overproductie gerealiseerd op het 
vastgestelde plafond in de wijkverpleging. Respect is hierover in gesprek met de betreffende verzekeraar.   
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1.4 Toekomstverwachting 
 
In 2018 zal Respect Zorggroep weer zijn eigen koers gaan varen. Het staan voor de meerwaarde cliënten, 
meerwaarde medewerkers onder een toekomstbestendige bedrijfsvoering zal daarin de basis zijn. Ook wil Respect 
haar rol in de keten sterker oppakken in de vorm van samenwerkingsverbanden of andere afspraken. Vanuit de 
geannuleerde fusie zijn er diverse inzichten ontwikkeld die meerwaarde kunnen hebben voor Respect. Deze zullen in 
2018 verder uitgewerkt worden. 
 
Op vastgoedgebied bouwt Respect momenteel aan het project de Windes. Het project heeft een investeringsomvang 
van ca. € 23 miljoen en wordt deels door eigen middelen en deels door een lening gefinancierd. De afgesloten lening 
bedraagt € 13 miljoen en wordt in 2018 opgenomen. Het bouwproject is conform planning in Q4 2018 gereed. Voor 
de oplevering moeten er nog diverse operationele zaken geregeld worden, zoals het opzetten van een intramuraal 
zorgteam en een samenwerkingsverband met een externe partij die de restauratieve voorzieningen in de plint gaat 
exploiteren. Na dit project gaat Respect de locatie Het Uiterjoon renoveren. In 2018 zal dit project weer opgepakt en 
verder ontwikkeld worden.   
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2. JAARREKENING
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2.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

2.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 100.000

Materiële vaste activa 2 32.476.536 27.575.227

Totaal vaste activa 32.476.536 27.675.227

Vlottende activa

Voorraden 3 2.272 656

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 228.898 6.994

Debiteuren en overige vorderingen 5 1.760.459 1.993.330

Liquide middelen 6 5.125.521 12.446.141

Totaal vlottende activa 7.117.150 14.447.121

Totaal activa 39.593.686 42.122.348

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Groepsvermogen 7

Kapitaal 908 908

Bestemmingsreserves 7.770.000 7.770.000

Bestemmingsfondsen 10.308.742 10.746.846

Algemene en overige reserves 12.948.286 11.157.086

Totaal groepsvermogen 31.027.936 29.674.840

Voorzieningen 8 1.170.672 1.025.769

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 9 1.344.114 1.863.800

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 10 6.050.964 9.557.939

Totaal Passiva 39.593.686 42.122.348
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2.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

11 35.554.416 33.910.266

Subsidies (exclusief Wmo) 12 1.304.290 3.282.105

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.874.986 3.257.776

Som der bedrijfsopbrengsten 39.733.692 40.450.147

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 14 27.805.291 28.622.447

Afschrijvingen op materiële vaste activa 15 2.359.634 3.555.992

Overige bedrijfskosten 16 8.092.941 7.735.113

Som der bedrijfslasten 38.257.866 39.913.552

BEDRIJFSRESULTAAT 1.475.826 536.595

Financiële baten en lasten 17 -122.730 -137.697

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.353.096 398.898

RESULTAAT BOEKJAAR 1.353.096 398.898

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -438.104 -1.259.616

Algemene reserve Aan-, inleun- en seniorenwoningen 0 -81.845

Algemene reserve Stichting Beheer Respect 1.810.186 1.870.858

Algemene reserve Stichting Zorg aan Huis Respect -18.986 -499

Bestemmingsreserve Transitie 0 -130.000

1.353.096 398.898

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke 

ondersteuning)
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2.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.475.826 536.595

Aanpassingen voor :

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.359.634 3.555.992

-  bijzondere waardeverminderingen 0 0

-  boekwinst 0 0

- mutaties voorzieningen 144.903 17.335

2.504.537 3.573.327

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden -1.616 17.158

- vorderingen 223.294 215.759

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -221.904 -767.811

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -75.157 524.675

-75.383 -10.218

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.904.980 4.099.704

Ontvangen interest 12.453 34.875

Betaalde interest -142.423 -176.834

-129.970 -141.959

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.775.010 3.957.745

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -7.160.944 -3.411.570

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.160.944 -3.411.570

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -3.934.686 -1.634.686

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.934.686 -1.634.686

Mutatie geldmiddelen -7.320.620 -1.088.511

Toelichting:

Saldo liquide middelen per 1 januari 2017 12.446.141€    

Saldo liquide middelen per 31 december 2017 5.125.521€      

Per saldo afname geldmiddelen -7.320.620€     
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Stelselwijziging

Vergelijkende cijfers

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

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

uitzondering van het volgende:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving waaronder RJ 655 (Zorginstellingen), 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.

Stichting Respect Zorggroep bestaat uit: 

• Stichting Respect Zorggroep (waarin ondergebracht het gebouw Bosch en Duin en de exploitatie van de 

woonzorgcentra Bosch en Duin, Het Uiterjoon, Quintus en Respect Thuiszorg);

• Stichting Beheer Respect (waarin ondergebracht de gebouwen Het Uiterjoon, Zeewinde (v/h Deo Gratias) en 

Quintus);

• Stichting Zorg aan Huis Respect 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De belangrijkste activiteiten zijn het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van ouderen/cliënten door 

geneeskundige behandeling, verpleging, en het aanbieden en leveren van intra- en extramurale zorg in de ruimste 

zin.

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. 

De cijfers zijn met name aangepast in de voorziening groot onderhoud (zie stelselwijziging). Daarnaast zijn 

de overige opbrengsten gecorrigeerd ten laste van de voedingsmiddelen.

Respect Zorggroep is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Haag, op het adres Scheveningseweg 76, en is 

geregistreerd onder KvK nummer 27280417. 

Tot en met boekjaar 2016 had Stichting Respect Zorggroep voorzieningen groot onderhoud. Omdat het ook is 

toegestaan om de onderhoudskosten ten laste van de winst- en verliesrekening te brengen in het jaar dat de 

onderhoudskosten zijn gemaakt is overgegaan op deze waarderingsgrondslag. Dit bedrag is verwerkt in het eigen 

vermogen per 1 januari 2016 als effect van de stelselwijziging. 

De impact van de stelselwijziging op het eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt € 2.170.367 en op de voorziening 

groot onderhoud ultimo 2017 € 2.170.367. De impact van de stelselwijziging op het resultaat over 2017 bedraagt € 

94.237. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn aangepast. De impact op het eigen vermogen ultimo 2016 bedraagt 

€ 2.076.130 en op het resultaat 2016 € 93.000.
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2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Gebruik van schattingen

- Waardering materiële vaste activa

- Voorzieningen

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs- en of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in 

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

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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

partij.

Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 

Stichting Respect Zorggroep huurt van Stichting Beheer Respect de gebouwen Het Uiterjoon en Quintus. In de 

stichting Zorg aan Huis zijn de abonnementen op Zeker Thuis ondergebracht evenals de personenalarmering voor 

bewoners die (nog) geen gebruik maken van intramurale zorg.

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.

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

volgende stichtingen:

• Stichting Respect Zorggroep;

• Stichting Beheer Respect;

• Stichting Zorg aan Huis Respect.

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Respect Zorggroep 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 volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiele positie en vereisen schattingen en veronderstellingen: 

De Stichting Vrienden van Respect is als steunstichting op basis van vrijstelling vanuit de WTZi niet in de 

consolidatie betrokken.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Immateriële en materiële vaste activa

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

van het vast actief.

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

basis van de economische levensduur eventueel rekening houdend met een restwaarde. Op bedrijfsterreinen en 

op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen: 2%

• Gerenoveerde gebouwen : 5% 

• Machines en installaties : 5% - 10 %.                                                                                                                                                                                                                         

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 20%                                                                                                                                                                                                                     

• Kosten van goodwill die van derden is verkregen: 20 %

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

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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

naar de organisatie zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen 

worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 

een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 

transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van 

een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s 

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

niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

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

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

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

winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 

getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 

opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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Bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Overige vorderingen

Leningen en overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsporteffeuille worden tegen geamortiseerde 

kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode.

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten 

besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De instelling maakt hier geen gebruik van.

Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 

rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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

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

Indicaties die tot een impairment toetsing aanleiding geven, zijn:                                                                                 

Extern:                                                                                                                                                                                                                                                               

a.  gedurende de verslagperiode zijn er duidelijke aanwijzingen dat de reële waarde van een actief beduidend 

meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik;

b.  belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode 

voorgedaan of zullen zich in de nabije toekomst voordoen op het terrein van techniek, markt, economie of 

wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de markt waaraan een actief 

dienstbaar is;

c.  marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen op investeringen zijn de afgelopen periode gestegen en 

beïnvloeden naar verwachting de disconteringsvoet en daarmede in belangrijke mate de realiseerbare waarde.

Intern:                                                                                                                                                                                                                                                               

a.  er zijn duidelijke aanwijzingen van economische veroudering van of fysieke schade aan een actief;

b.  belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode 

voorgedaan of doen zich naar verwachting in de nabije toekomst voor in de mate waarin of de manier waarop een 

actief wordt gebruikt of naar verwachting zal worden gebruikt. Deze veranderingen omvatten plannen tot 

beëindiging of herstructurering van de activiteiten waartoe een actief behoort dan wel het afstoten daarvan op een 

eerdere datum dan verwacht; en

c.  er zijn duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen dat de economische prestaties van een 

actief beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 

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.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als er sprake 

is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 

verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het 

actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de 

boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen 

bijzonderwaardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
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Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening arbeidsongeschiktheid Respect Zorggroep

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening bovenwettelijke vakantie uren / persoonlijk levensfase budget(toerekening aan jaren)

Voorziening uitbetaling ORT over verlof

Voorziening transitie

Schulden

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 

van verwachte oninbaarheid.

De voorziening uitbetaling ORT over verlof betreft een voorziening voor compensatie aan (ex) werknemers van 

ORT over verlof die ten onrechte niet is uitgekeerd. In de voorziening zijn opgenomen de berekende bruto uit te 

keren bedragen inclusief de premies sociale verzekeringen.

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 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 contante waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

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

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

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                

De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betrof een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in 

het kader van de overgangsregeling 45+. Met ingang van 1 januari 2012 is de PLB regeling in de Cao VVT 2012-

2013 aangepast. Op bovengenoemde datum zijn de PLB uren omgezet in extra bovenwettelijke vakantie-uren die 

via een invoeringstraject gefaseerd ingevoerd worden. Vanaf 2017 bedragen de extra bovenwettelijke vakantie 

uren voor de medewerkers van 18 jaar tot en met 64 jaar 35 uur. Het persoonlijk levensfase budget kwalificeert 

als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde (2,7%) van de in de 

toekomst eenmalig uit te keren bovenwettelijke -uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, 

blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De rentemutatie is in de 

vrijval/dotatie aan de voorzienig toegevoegd. 

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

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

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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

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

toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Respect Zorggroep is eigenrisicodrager voor de ziektewet. De voorziening wordt gevormd op basis van het risico 

van de doorbetalingsverplichting voor gevallen waarin sprake is van toekomstige instroom in de WIA.

De voorziening transitie betreft een voorziening voor betalingen inzake een transitie welke eind 2017 heeft 

plaatsgevonden. De toekomstige uitkeringen worden gewaardeerd tegen nominale waarde omdat deze 

voorziening in 2018 afloopt.
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Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Wettelijk budget

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publiek sector (WNT)

Pensioenen

Het wettelijk budget wordt gebaseerd op de productie en financieringsafspraken die door Respect gemaakt zijn 

met het Zorgkantoor. Alleen de feitelijk gerealiseerde zorg, zoals deze ook in de definitieve nacalculatie is 

opgenomen, is in het wettelijk budget opgenomen. Niet-verrekenbare overproductie maakt hiervan geen deel uit. 

Stichting Respect Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Werknemers die 

hiervoor in aanmerking komen, 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 

Respect Zorggroep. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van het personeel, zijn ondergebracht bij 

het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Respect Zorggroep stort hiervoor premies, waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien 

en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 moest het 

pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg 

toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe 

berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad minder schommelen. Op 31 december 

2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen, en 

voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. Respect 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. Respect heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord. De dekkingsgraad 

per 31 december 2017 is 101,1%.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft de 

instelling zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerd.

De opbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit het wettelijk budget vanuit de afspraken met het zorgkantoor. Daarnaast 

zijn er opbrengsten WMO en Zorgverzekeringswet (wijkzorg). Bij de bepaling van de opbrengsten WMO en 

Zorgverzekeringwet wordt rekening gehouden met de specifieke contractafspraken met gemeenten en 

zorgverzekeraars.

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

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 

gerealiseerd zijn.

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

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

boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 

aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van 

het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
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Financiële baten en lasten

Kasstroomoverzicht

Bepaling reële waarde

De reële waarde van een financieel actief is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief 

kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geinformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar 

onafhankelijk zijn.

De reële waarde van niet beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen 

contant te maken tegen disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende 

looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

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

interest en kosten. 

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

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel 

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

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

Leasing

Waarderingsgrondslagen

Zorginstelling Respect Zorggroep kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een 

leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of 

nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 

leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van 

de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Financiële leases

Als zorginstelling Respect Zorggroep optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de 

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

waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. 

Beide waarden worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste 

rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet 

te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste 

waardering van het leaseobject.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

-Kosten van goodwill die van derden is verkregen 0 100.000

Totaal immateriële vaste activa 0 100.000

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 100.000 200.000

Bij: investeringen 0 0

Af: afschrijvingen 100.000 100.000

Boekwaarde per 31 december 0 100.000

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfs-gebouwen en terreinen 17.891.585 19.418.786

Semi-permanente gebouwen 1.330.000 1.330.000

Machines en installaties 683.917 880.516

Andere vaste bedrijfs-middelen, technische en administratieve uitrusting 2.001.909 1.891.523

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiele vaste activa 10.569.125 4.054.401

Totaal materiële vaste activa 32.476.536 27.575.226

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 27.575.226 27.619.649

Bij: investeringen 7.160.944 3.411.570

Af: afschrijvingen 2.259.634 3.455.992

Boekwaarde per 31 december 32.476.536 27.575.227

De betaalde Goodwill (€ 300.000) bij de overname van de activiteiten van Goudriaan BV per 1 november 2014 zijn dit jaar geheel afgeschreven.

Toelichting 1:          

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7.          
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ACTIVA

Toelichting 2:

Economische gebruiksduur

Toelichting 3:

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

- Overige voorraden 2.272 656

Totaal voorraden 2.272 656

Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiele vaste activa die tot en met 31 december 2011 in aanmerking 

kwamen voor integrale nacalculatie. Dit in beginsel risicoloze bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een systeem van 

prestatiebekostiging. Kapitaalslasten worden voortaan bekostigd via een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de integrale tarieven, waarbij 

tot 2018 een overgangsregeling geldt waarin de nacalculatie van de kapitaalslasten wordt afgebouwd en de vergoeding op basis van de NHC wordt 

opgebouwd. Hierdoor zijn nieuwe risico's voor het vastgoed ontstaan, zoals exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting) en 

marktontwikkelingsrisico's. 

De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn met ingang van 2011 op de te verwachten economische gebruiksduur gebaseerd en niet meer op 

de oude bekostigingssystematiek. Het pand aan de Scheveningseweg wordt met ingang van boekjaar 2011 afgeschreven op basis van de 

resterende gebruiksduur van 22 jaar. De economische gebruiksduur van het pand Scheveningseweg week af van de tot en met het boekjaar 2010 

gehanteerde afschrijvingsperiode op basis van de toenmalige NZa-beleidsregels. De resterende afschrijvingstermijnen zijn in de jaarrekening 2011 

in overeenstemming gebracht met de resterende gebruiksduur van dit pand. Het financieel effect ten opzichte van de afschrijvingslast op basis van 

NZA-richtlijnen voor het boekjaar 2017 bedraagt ca € 92.000 en is in de exploitatierekening als last verwerkt onder Afschrijving WTZi- 

vergunningsplichtige materiële vaste activa.

Er zijn geen impairment triggers.

Het Uiterjoon is geheel afgeschreven. Hier is dus geen sprake van aanpassing van de gebruiksduur.

Bij de waardering van de (materiele) vaste activa en huurverplichtingen is rekening gehouden met bovengenoemde risico's. Op basis van de door 

de Nza op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels 2012 is er een berekening gemaakt van de verwachte kasstromen uit 

kapitaallastenvergoedingen voor de komende jaren, rekening houdend ,met de overgangsregeling zoals deze in de genoemde beleidsregels is 

opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd per locatie. 

De investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiele vaste activa betreffen de uitgaven voor de 

nieuwbouw van de Windes en renovatiekosten van het Uiterjoon.
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4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 228.898 6.994

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 228.898 6.994

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 0 0

2015 2016 2017 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 52.197 -45.203 0 6.994

Financieringsverschil boekjaar 228.898 228.898

Correcties voorgaande jaren 139 139

Betalingen/ontvangsten -52.197 45.064 -7.133

Sub-totaal mutatie boekjaar -52.197 45.203 228.898 221.904

Saldo per 31 december 0 0 228.898 228.898

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c b

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 228.898 6.994

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0

228.898 6.994

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2017 2016

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 28.078.352 27.272.640

Af: ontvangen voorschotten 27.849.454 27.317.843

Totaal financieringsverschil 1) 228.898 -45.203

Toelichting:

5. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

- vorderingen op debiteuren 229.078 383.912

Overige vorderingen:

- Subsidies Zorgkantoor 1) 190.276 729.476

- Zorgverzekeraars 2) 816.469 626.848

- vooruitbetaalde bedragen 253.112 149.799

- Vordering gemeente Den Haag 68.988 55.629

- overige vorderingen 201.271 36.824

Nog te ontvangen bedragen:

- te vorderen rente 1.265 10.842

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.760.459 1.993.330

Toelichting:
De vorderingen hebben allen een looptijd van minder dan 1 jaar. 

1) Betreft vorderingen subsidieregelingen Extramurale behandeling (en Eerstelijnsverblijfzorg 2016)
2) Hierin is opgenomen de vorderingen op-en nog te factureren aan Zorgverzekeraars voor levering van Wijkverpleging (WV) en 1e lijnsverblijfzorg 

(2017).

1) Dit bedrag wordt in 2018 door het Zorgkantoor Haaglanden verrekend. 

21



Stichting Respect Zorggroep 

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 2.431.033 3.460.252

Kassen 6.990 8.467

Deposito's/Spaarrekening 2.687.498 8.977.422

Totaal liquide middelen 5.125.521 12.446.141

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichtingen.
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PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 908 908

Bestemmingsreserves 7.770.000 7.770.000

Bestemmingsfondsen 10.308.742 10.746.846

Algemene en overige reserves 12.948.286 11.157.086

Totaal groepsvermogen 31.027.936 29.674.840

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Kapitaal 908 0 0 908

908 0 0 908

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Bestemmingsreserves:

~Vervangende nieuwbouw verzorgingshuizen 1) 3.270.000 0 0 3.270.000

~Vervangende nieuwbouw 2) 4.500.000 0 0 4.500.000

Totaal bestemmingsreserves 7.770.000 0 0 7.770.000

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten:

~Stichting Respect Zorggroep 3) 10.746.846 -438.104 0 10.308.742

Totaal bestemmingsfondsen 10.746.846 -438.104 0 10.308.742

Toelichting: 

2) Betreft een bestemmingsreserve die dient voor verwachte onrendabele top in relatie tot de nieuwbouwplannen op de locaties Deo Gratias en Het 

Uiterjoon.

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze reserve uitsluitend aan een bepaald 

doel te mogen besteden. Naar aanleiding van overleg met partijen is besloten dat de reserve aanvaardbare kosten (RAK), die is gevormd op grond 

van de beleidsregels van de NZa, kwalificeert als bestemmingsfonds.

3) Dit betreffen reserves die zijn gevormd door exploitatieoverschotten van afgelopen jaren en die dienen om het risico van eventuele 

exploitatietekorten in de komende jaren af te dekken.

1) Betreft een bestemmingsreserve bedoeld voor nieuwbouw van de verzorgingshuizen Deo Gratias (Zeewinde) en Het Uiterjoon. Deze is bestemd 

voor verwachte kosten nodig om aan de door Respect gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen waar in het financieringsstelsel geen ruimte voor 

beschikbaar is.

De voorzieningen met betrekking tot groot onderhoud zijn in 2016 als gevolg van de stelselwijziging toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare 

kosten

3) Betreft een reserve inzake het transitieproces dat binnen Respect wordt uitgevoerd.
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PASSIVA

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Algemene reserves:

~Reserve van voor 1968 1) 171.462 0 0 171.462

~Aan-, inleun- en seniorenwoningen 1) 1.035.451 0 0 1.035.451

~Stichting Beheer Respect 1) 9.930.030 1.810.186 0 11.740.216

~Stichting Zorg aan Huis Respect 1) 20.143 -18.986 0 1.157

Totaal algemene en overige reserves 11.157.086 1.791.200 0 12.948.286

Toelichting:

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking/ Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 vrijval 31-dec-17

€ € € €

~arbeidsongeschiktheid Respect Zorggroep 1) 247.811 0 365 247.446

~jubilea Respect Zorggroep 2) 250.048 39.604 11.473 278.179

~Voorziening bovenwettelijke uren 3) 372.211 0 92.448 279.763

~Voorziening uitbetaling ORT over verlof 4) 155.699 0 77.997 77.702

~Voorziening Transitie 0 287.582 0 287.582

Totaal voorzieningen 1.025.769 327.186 182.283 1.170.672

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

31-dec-17

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 624.267

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 546.405

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 174.494

Toelichting per categorie voorziening:

1) Arbeidsongeschiktheid

    Uitgangspunten:

2) Betreft een voorziening voor toekomstige verplichtingen inzake jubilea-uitkeringen volgend uit de personeelsregelingen/cao.

    - Verwachte salarisstijging per jaar 1,5%

    - Discontering 2,7%

    - Verwachte vertrekkans 4%

5) Deze voorziening is gevormd in verband met een transitie in 2017. 

De voorzieningen met betrekking tot groot onderhoud zijn in 2017 als gevolg van de stelselwijziging toegevoegd aan de bestemmingsfondsen                                                                                                                        

1) Dit betreffen reserves die zijn gevormd door exploitatieoverschotten van afgelopen jaren en die dienen om het risico van eventuele 

exploitatietekorten in de komende jaren af te dekken.

4) Ex werknemers die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 in dienst waren hebben volgens de CAO recht op compensatie 

voor mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT. 

3) Dit is de contante waarde van de door medwerkers op te bouwen rechten per 31 december 2017. Het toekennen van uren inzake het Persoonlijk 

Levensfasebudget (PLB) zou ingaan per 1 januari 2012. Sinds de CAO 2012-2013 is de PLB regeling vervallen per 1 januari 2013 en trad per die 

datum een andere (vergelijkbare) regeling voor bovenwettelijke vakantieuren in werking.

De voorziening arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op het gedurende twee jaar doorbetalen van salaris aan personeel die op

balansdatum bekend naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of

arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. In de

berekening is rekening gehouden met de 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.. 
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9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 1.863.800 5.798.486

af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.686 3.934.686

Totaal langlopende schulden 1.344.114 1.863.800

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 5.798.486 7.433.172

Bij: nieuwe / overgesloten lening 0 0

Af: aflossingen 3.934.686 1.634.686

Stand per 31 december  1.863.800 5.798.486

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.686 3.934.686

Stand langlopende schulden per 31 december 1.344.114 1.863.800

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar) 519.686 3.934.686

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) 1.344.114 1.863.801

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 776.250 845.250

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen ultimo 2017.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

In 2016 is een lening bij Triodosbank afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van Zeewinde. De grootte van het krediet is € 13.000.000. 

Op balansdatum (31-12-2017) is van dit verleende bedrag nog niets opgenomen.
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10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend) 175 0

Crediteuren 2.275.137 1.059.582

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 519.686 3.934.686

Overlopende rente 15.610 32.428

Schulden terzake pensioenen 129.260 481.297

Belastingen en sociale premies 532.367 1.064.756

Nog te betalen salarissen 27.429 560.288

Vakantiegeld 848.881 839.589

Vakantiedagen 1.080.846 1.187.126

Nog te betalen kosten 403.737 278.593

Vooruitontvangen opbrengsten 42.426 40.265

Overigen 175.410 79.329

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 6.050.964 9.557.939

Financiële instrumenten

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- 

en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of 

markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 

voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De vorderingen zijn in belangrijke mate geconcentreerd 

bij zorgverzekeraars. Deze worden door Respect Zorggroep als kredietwaardig beschouwd. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de 

financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het 

bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren bestaat voornamelijk uit vorderingen op clienten. Het maximale bedrag aan kredietrisico is 

minimaal.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van 

een vast rentepercentage over de gehele looptijd.  De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Gezien de lage omvang van de 

langlopende leningen is de impact van een eventuele rentewijziging gering. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële 

instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de leningen wijkt gering af van de boekwaarde.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Obligoverplichting aan Waarborgfonds voor de Zorgsector                                                                                 

                                                                                       

Overigen

Kortlopend deel van de huurverplichtingen  (< 1 jaar)  €        150.666 

Deel van de huurverplichting (1-5 jaar)  €                   - 

Langlopend deel van de huurverplichting  (>5 jaar)  €                   - 

Zeewinde

De stichting is gehouden tot betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector minder dan het 

garantieniveau bedraagt. Het obligo is een percentage van 3% van de resterende schuld van de leningen, waarvoor de Stichting WfZ zich borg 

heeft gesteld. Dit obligo is inroepbaar tot het maximum van het aldus te berekenen bedrag, gedurende de looptijd van de leningen die door de 

Stichting Wfz zijn geborgd.  Indien en voor zover het risicovermogen op enig moment 1% van de schuldrestanten per 31 december van het laatst 

verstreken kalenderjaar van de geldlening overschrijdt, worden de door de Stichting Wfz ingeroepen obligo's aan de deelnemende instellingen 

terugbetaald in welk geval dit obligo daarna wederom tot het maximum inroepbaar is. De resterende schuld per 31 december 2017 van de geborgde 

leningen door de Stichting WfZ bedraagt € 1.863.800. De obligoverplichting per 31 december 2017 komt derhalve uit op € 55.914.                              

                       

Op de grond van het voormalige gebouw Deo Gratias vindt op dit moment de bouw plaats van het pand Zeewinde. Met betrekking tot de bouw zijn 

verplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca. € 15,5 miljoen. Ter financiering hiervan is een kredietovereenkomst getekend met Triodos bank 

van € 13 miljoen. Hiervan was op balansdatum (31-12-2017) nog niets opgenomen.

Ten aanzien van de tijdelijke huisvesting Quintus is er een terugkoopverplichting door Hodes (leverancier) van € 1.330.000.

Door de Stichting Beheer Respect is met WTZi Vastgoed PBG BV (Parnassia) een huurovereenkomst afgesloten voor de grond waarop Quintus is 

gebouwd. Dit contract is stilzwijgend verlengd. Het huurbedrag inclusief servicekosten bedraagt € 150.666 per jaar. 

Pand Quintus

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.
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Bedrijfs-gebouwen en 

terreinen

Semi-permanente 

gebouwen

Machines en 

installaties

Andere vaste bedrijfs-

middelen, technische 

en administratieve 

uitrusting

Materiële vaste 

bedrijfsactiva in 

uitvoering en 

vooruitbetalingen op 

materiele vaste activa Totaal 

€ € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 39.986.093 9.102.775 4.274.697 6.065.301 4.054.401 63.483.267

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 20.567.307 7.772.775 3.394.181 4.173.778 0 35.908.041

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 19.418.786 1.330.000 880.516 1.891.523 4.054.401 27.575.226

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -1 0 0 646.221 6.514.724 7.160.944

- overboeking 0 0 0 0 0 0

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.527.200 0 196.599 535.835 0 2.259.634

- extra afschrijvingen Nza goedgekeurd 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

 . cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 4.317 0 4.317

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 4.317 0 4.317

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.527.201 0 -196.599 110.386 6.514.724 4.901.310

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 39.986.092 9.102.775 4.274.697 6.707.205 10.569.125 70.639.894

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 22.094.507 7.772.775 3.590.780 4.705.296 0 38.163.358

Boekwaarde per 31 december 2017 17.891.585 1.330.000 683.917 2.001.909 10.569.125 32.476.536
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2.1.7 - Overzicht leningen

Stichting Respect Zorggroep 

2.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resteren-de 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2017
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1-4-2008 1.747.054 10 onderhands 4,15% 317.647 -                    158.823 158.824 0 1 lineair 158.823 waarborgfonds

BNG 1-7-2008 1.463.441 11 onderhands 4,76% 399.120 -                    133.040 266.080 0 2 lineair 133.040 waarborgfonds

BNG 23-12-2009 1.588.230 10 hypothecair 3,25% 476.469 -                    158.823 317.646 0 2 lineair 158.823 waarborgfonds

BNG 1-3-2011 1.587.000 23 hypothecair 4,59% 1.190.250 -                    69.000 1.121.250 776.250 17 lineair 69.000 waarborgfonds

BNG 4-10-2012 7.875.000 5 hypothecair 1,22% 3.415.000 -                    3.415.000 0 0 0 lineair 0 waarborgfonds

 

Totaal 5.798.486 0 3.934.686 1.863.800 776.250 519.686
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1) 1.501.611 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 28.078.352 27.159.960

Opbrengsten Wmo 2) 649.672 585.618

Opbrengst zorgverzekeraars (wijkverpleging) 4.213.929 4.836.897

Overige zorgprestaties 1.110.852 1.327.791

Totaal 35.554.416 33.910.266

Toelichting:

1) De subsidie eerstelijnsverblijf is met ingang van 2017overgeheveld naar de ZVW.

194.138 268.481

0 17.251

0 89.788

80.180 0

WMO arrangementen 375.354 210.098

649.672 585.618

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 1) 857.005 2.835.008

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 447.285 447.097

Totaal 1.304.290 3.282.105

Toelichting:

1)

0 1.815.778

Subsidieregeling Behandeling 818.137 920.234

Subsidie zorginfrastructuur 38.868 98.996

857.005 2.835.008

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten 2.874.986 3.257.776

Totaal 2.874.986 3.257.776

Toelichting

2) De opbrengsten WMO bestaat uit de volgende onderdelen:

Subsidie beschermd wonen gemeente Den Haag

Subsidie beschermd wonen gemeente Den Haag afrekening 2015

Subsidie eenmalige tegemoetkoming maatwerkvoorziening ondersteuning (ABBA/VL/4718) 2016

Toegang WMO subsidie

Subsidieregeling 1e lijnszorg (voor 2017 zie toelichting 1) bij 11. Opbrengsten zorgprestatie en 

maatschappelijke ondersteuning)

Dit betreft o.a. verhuuropbrengsten van in- aanleunwoningen en overige niet eerder genoemde opbrengsten waaronder de restaurants. In 2016 was 

hieronder opgenomen een eenmalige winst van 1.15 mln. op de verkoop van appartementsrechten in zake de nieuwbouw van het project De Windes. 

In 2017 is dit bedrag 0,4 mln. 
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LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 1) 20.437.303 20.547.497

Sociale lasten 3.077.564 3.235.754

Pensioenpremie 1.644.723 1.620.629

Andere personeelskosten 985.349 885.554

Sub-totaal 26.144.939 26.289.434

Personeel niet in loondienst 2) 1.660.352 2.333.013

Totaal personeelskosten 27.805.291 28.622.447

Toelichting:

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Directie en administratieve diensten 37 39

Facilitaire dienst 67 67

Verpleging- en verzorgingsdienst 259 248

Paramedische en medische diensten 38 33

Extramurale zorg 78 90

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 479 477

15. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 1.520.604 1.611.480

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 100.000 100.000

- materiële vaste activa 1) 739.030 1.844.512

Totaal afschrijvingen 2.359.634 3.555.992

Toelichting:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

€

Afschrijving immateriële vaste activa 100.000

Afschrijving Bedrijfs-gebouwen en terreinen 1.527.200

Afschrijving Machines en installaties 196.599

Afschrijving Andere vaste bedrijfs-middelen, technische en administratieve uitrusting 535.835

Afschrijving Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiele vaste activa 0

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten 2.359.634

1) De daling van lonen en salarissen wordt enerzijds veroorzaakt door extra kosten voor compensatie van ORT over verlofdagen in 2016. Anderszijds 

stegen de lonen en salarissen door CAO verhoging en een lichte stijging van aantal FTE in 2017.

2) De afname van de kosten personeel niet in loondienst wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur van externe krachten.

1) De afname van de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt doordat in 2017 geen afschrijving meer plaats heeft gevonden op het semi-permanente 

gebouw Quintus.
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LASTEN

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.378.486 2.424.107

Algemene kosten 1) 2.305.858 1.908.405

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2) 901.271 947.602

Onderhoud en energiekosten 1.492.940 1.434.975

Huur en leasing 1.014.386 1.020.024

Totaal bedrijfskosten 8.092.941 7.735.113

Toelichting

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Rentebaten 1) 2.876 29.083

Sub-totaal financiële baten 2.876 29.083

Rentelasten 1) -125.606 -166.780

Sub-totaal financiële lasten -125.606 -166.780

Totaal financiële baten en lasten -122.730 -137.697

Toelichting:

1) Door de verdere verlaging van de rentepercentages en afname van liquide middelen in 2017 daalden de rente opbrengsten. Door aflossingen op 

de leningen namen de rentelasten in 2017 af.

2) Deze kosten zijn ten opzichte van 2016 afgenomen. Dit komt onder andere door afname van de kosten van geneesmiddelen. Door dat de 

financiering van eerstelijnsverblijf is overgegaan naar de zorgverzekeringswet worden de kosten van de geneesmiddelen voor deze clienten direct bij 

de zorgverzekeraar gedeclareerd door de apotheek.

1) De algemene kosten betreffen kosten voor accountant, advisering, advocaat- en notariskosten, strategisch vastgoedplan etc. In 2017 zijn deze 

kosten gestegen ten opzichte van 2016 met name vanwege kosten gemaakt inzake een beoogde fusie.
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

18. WNT- verantwoording 2017 Stichting Respect Zorggroep

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1 K.H. Smilde

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,00

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Gegevens 2016

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.425

Beloningen betaalbaar op termijn 11.001

Subtotaal 138.426

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging 2017 138.426

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functieverulling 2016 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 114.636

Beloningen betaalbaar op termijn 10.556

Totale bezoldiging 2016 125.192

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Respect Zorggroep. Het 

voor Stichting Respect Zorggroep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 146.000. Dit bezoldigingsmaximum is gebaseerd op Klasse III Zorg- 

en jeugdhulp volgens de WNT.
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Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen - toezichthouders

bedragen x € 1

De heer D. 

Ramlal

Mevr. M.L.L.E. 

Veldhuizen 

van Zanten

De heer 

G.J.W. 

Coppus

Dhr. F.J. 

Broekhuizen

De heer A.E. van 

Kempen

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31-12 1/1-31-12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600 14.600 14.600

Bezoldiging

Bezoldiging 21.900 14.600 14.600 14.600 14.600

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600 14.600 14.600

-/- onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging 21.900 14.600 14.600 14.600 14.600

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 21.750 14.500 14.500 14.500 14.500

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Totale bezoldiging 2016 21.750 14.500 14.500 14.500 14.500

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

19. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 75.300 65.824

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 24.200 24.200

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 10.563

Totaal honoraria accountant 99.500 100.587

21. Transacties met verbonden partijen

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

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige fuctionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
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2.2 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

2.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

STICHTING RESPECT ZORGGROEP

(na resultaatbestemming)

31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 100.000

Materiële vaste activa 2 20.562.979 22.174.847

Totaal vaste activa 20.562.979 22.274.847

Vlottende activa

Voorraden 3 2.272 653

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 4 228.898 6.994

Overige vorderingen 5 1.749.271 2.085.267

Liquide middelen 6 161.492 6.342.482

Totaal vlottende activa 2.141.933 8.435.396

Totaal activa 22.704.912 30.710.243

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 908 908

Bestemmingsreserves 3.270.000 3.270.000

Bestemmingsfondsen 10.308.742 10.746.846

Algemene en overige reserves 1.206.914 1.206.914

Totaal eigen vermogen 14.786.564 15.224.668

Voorzieningen 8 1.170.672 1.025.769

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 9 1.344.114 1.863.800

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 10 5.403.562 12.596.006

Totaal passiva 22.704.912 30.710.243
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2.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

11 35.483.653 33.909.553

Subsidies (exclusief Wmo) 12 1.304.290 3.282.105

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.387.717 2.240.141

Som der bedrijfsopbrengsten 39.175.660 39.431.799

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 14 27.421.291 28.592.946

Afschrijvingen op vaste activa 15 2.358.088 2.516.351

Overige bedrijfskosten 16 9.712.294 9.545.130

Som der bedrijfslasten 39.491.673 40.654.427

BEDRIJFSRESULTAAT -316.013 -1.222.628

Financiële baten en lasten 17 -122.091 -148.779

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -438.104 -1.371.407

RESULTAAT BOEKJAAR -438.104 -1.371.407

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten -438.104 -1.159.562

Reserve Aan-, inleun- en seniorenwoningen 0 -81.845

Reserve transitie 0 -130.000

-438.104 -1.371.407

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke 

ondersteuning)
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2.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

-Goodwill 0 100.000

Totaal immateriële vaste activa 0 100.000

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 100.000 200.000

Bij: investeringen 0 0

Af: afschrijvingen 100.000 100.000

Boekwaarde per 31 december 0 100.000

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 17.877.153 19.402.808

Machines en installaties 683.917 880.516

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.001.909 1.891.523

Totaal materiële vaste activa 20.562.979 22.174.847

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 22.174.847 24.205.884

Bij: investeringen 646.220 385.314

Af: afschrijvingen 2.258.088 2.416.351

Boekwaarde per 31 december 20.562.979 22.174.847

Aanschafwaarde 46.723.147 46.081.244

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 26.160.168 23.906.397

Toelichting 1:

Toelichting 2:

De betaalde Goodwill (€ 300.000) bij de overname van de activiteiten van Goudriaan BV per 1 november 2014 zijn dit jaar geheel afgeschreven.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 3.1.13.

Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiele vaste activa die tot en met 31 december 2011 in aanmerking 

kwamen voor integrale nacalculatie. Dit in beginsel risicoloze bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een systeem van 

prestatiebekostiging. Kapitaallasten worden voortaan bekostigd via een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de integrale tarieven, waarbij 

tot 2018 een overgangsregeling geldt waarin de nacalculatie van de kapitaallasten wordt afgebouwd en de vergoeding op basis van de NHC wordt 

opgebouwd. Hierdoor zijn nieuwe risico's voor het vastgoed ontstaan, zoals exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting) en 

marktontwikkelingsrisico's. 
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Economische gebruiksduur

- sloopkkosten niet van toepassing

- disconteringsvoet 2,25%

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

- Overige voorraden 2.272 653

Totaal voorraden 2.272 653

Toelichting:

4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 228.898 6.994

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 228.898 6.994

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 0 0

2015 2016 2017 totaal
€ € € €

Saldo per 1 januari 52.197 -45.203 6.994

Financieringsverschil boekjaar 228.898 228.898

Correcties voorgaande jaren 139 139

Betalingen/ontvangsten -52.197 45.064 -7.133

Sub-totaal mutatie boekjaar -52.197 45.203 228.898 228.898

Saldo per 31 december 0 0 228.898 228.898

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c b

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Op basis van de berekening hebben wij geconcludeerd dat het bedrag dat beschikbaar is voor afschrijvingen en rente (en huurlasten) van de activa 

toereikend is. Er zijn geen impairment triggers.

De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn met ingang van 2011 op de te verwachten economische gebruiksduur gebaseerd en niet meer op 

de oude bekostigingssystematiek. Bij de berekening van de afschrijvingstermijnen is de componentenbenadering toegepast en zijn onderdelen van 

de vaste activa met een afwijkende afschrijvingstermijn als afzonderlijke categorie in de berekening van de afschrijvingen opgenomen. Het pand 

aan de Scheveningseweg wordt met ingang van boekjaar 2011 afgeschreven op basis van de resterende gebruiksduur van 22 jaar. De 

economische gebruiksduur van het pand Scheveningseweg week af van de tot en met het boekjaar 2010 gehanteerde afschrijvingsperiode op 

basis van de toenmalige NZa-beleidsregels. De resterende afschrijvingstermijnen zijn in de jaarrekening 2011 in overeenstemming gebracht met 

de resterende gebruiksduur van dit pand. Het financieel effect ten opzichte van de afschrijvingslast op basis van NZA-richtlijnen voor boekjaar 2017 

bedraagt ca € 92.000 en is in de exploitatierekening als last verwerkt onder Afschrijvingen materiele vaste activa.

Er is geen voorziening in aftrek op de voorraden gebracht.

Bij de waardering van de (materiele) vaste activa en huurverplichtingen is rekening gehouden met bovengenoemde risico's. Op basis van de door 

de Nza op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels 2012 is er een berekening gemaakt van de verwachte kasstromen voor de komende jaren, 

rekening houdend ,met de overgangsregeling zoals deze in de genoemde beleidsregels is opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd per 

locatie. 
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Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 28.078.352 27.272.640

Af: ontvangen voorschotten 27.849.454 27.317.843

Totaal financieringsverschil 1) 228.898 -45.203

Toelichting:

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

- vorderingen op debiteuren 217.800 371.177

- rekening-courant Stichting Zorg aan Huis 33.297 121.638

Overige vorderingen:

- Subsidies Zorgkantoor 1) 190.276 729.476

- Vordering gemeente Den Haag 68.988 55.629

- Zorgverzekeraars 2) 816.469 626.848

- overige vorderingen 201.270 25.677

Vooruitbetaalde bedragen:

- vooruitbetaalde bedragen 219.988 133.486

Nog te ontvangen bedragen:

- te vorderen rente 1.183 21.336

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.749.271 2.085.267

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 154.502 459.404

Kassen 6.990 8.467

Deposito's/Spaarrekening 0 5.874.611

Totaal liquide middelen 161.492 6.342.482

Toelichting:

2) Hierin is opgenomen de vorderingen op-en nog te factureren aan Zorgverzekeraars voor levering van Wijkverpleging (WV) en 1e lijnsverblijfzorg 

(2017).

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

1) Dit bedrag wordt in 2018 door het Zorgkantoor Haaglanden verrekend. 

1) Betreft vorderingen subsidieregelingen Extramurale behandeling (en Eerstelijnsverblijfzorg 2016)

De vorderingen hebben allen een looptijd van minder dan 1 jaar. 
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2.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 908 908

Bestemmingsreserves 3.270.000 3.270.000

Bestemmingsfondsen 10.308.742 10.746.846

Algemene en overige reserves 1.206.914 1.206.914

Totaal eigen vermogen 14.786.564 15.224.668

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Kapitaal 908 0 0 908

908 0 0 908

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Bestemmingsreserves:

~Vervangende nieuwbouw verzorgingshuizen 1) 3.270.000 0 0 3.270.000

Totaal bestemmingsreserves 3.270.000 0 0 3.270.000

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten:

~Stichting Respect Zorggroep 2) 10.746.846 -438.104 0 10.308.742

Totaal bestemmingsfondsen 10.746.846 -438.104 0 10.308.742

Toelichting:

1) Betreft een bestemmingsreserve bedoeld voor nieuwbouw van de verzorgingshuizen Deo Gratias en Het Uiterjoon. Deze is bestemd voor 

verwachte kosten nodig om aan de door Respect gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen waar in het financieringsstelsel geen ruimte voor 

beschikbaar is.

2) Dit betreffen reserves die zijn gevormd door exploitatieoverschotten van afgelopen jaren en die dienen om het risico van eventuele 

exploitatietekorten in de komende jaren af te dekken.

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze reserve uitsluitend aan een 

bepaald doel te mogen besteden. Naar aanleiding van overleg met partijen is besloten dat de reserve aanvaardbare kosten (RAK), die is gevormd 

op grond van de beleidsregels van de NZa, kwalificeert als bestemmingsfonds. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.
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2.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Algemene reserves:

~Reserve van voor 1968 1) 171.462 0 0 171.462

~Aan-, inleun- en seniorenwoningen 1) 1.035.452 0 0 1.035.452

Totaal algemene en overige reserves 1.206.914 0 0 1.206.914

Toelichting:

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 van Stichting Respect Zorggroep: 14.786.564 -438.104

~Stichting Beheer Respect 11.740.216 1.810.186

~Stichting Zorg aan Huis Respect 1.157 -18.986

~Vervangende nieuwbouw in Stichting Beheer Respect 4.500.000 0

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 31.027.937 1.353.097

Stichting Respect Zorggroep 

2.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking/ Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 vrijval 31-dec-17

€ € € €

~arbeidsongeschiktheid Respect Zorggroep 1) 247.811 0 365 247.446

~jubilea Respect Zorggroep 2) 250.048 39.604 11.473 278.179

~Voorziening bovenwettelijke uren 3) 372.211 0 92.448 279.763

~Voorziening uitbetaling ORT over verlof 4) 155.699 0 77.997 77.702

~Voorziening transitie 5) 0 287.582 0 287.582

Totaal voorzieningen 1.025.769 327.186 182.283 1.170.672

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

31-dec-17

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 624.267

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 546.405

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 174.494

1) Dit betreffen reserves die zijn gevormd door exploitatieoverschotten van afgelopen jaren en die dienen om het risico van eventuele 

exploitatietekorten in de komende jaren af te dekken.
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2.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Toelichting per categorie voorziening:

    Uitgangspunten:

PASSIVA

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

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 1.863.800 5.798.486

af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.686 3.934.686

Totaal langlopende schulden 1.344.114 1.863.800

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 5.798.486 7.433.172

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 3.934.686 1.634.686

Stand per 31 december  1.863.800 5.798.486

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.686 3.934.686

Stand langlopende schulden per 31 december 1.344.114 1.863.800

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar) 519.686 3.934.686

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) 1.344.114 1.863.800

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 914.250 914.250

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen ultimo 2017 (enk).

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

3) Dit is de contante waarde van de door medewerkers op te bouwen rechten per 31 december 2017. Het toekennen van uren inzake het 

Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) zou ingaan per 1 januari 2012. Sinds de CAO 2012-2013 is de PLB regeling vervallen per 1 januari 2013 en 

trad per die datum een andere (vergelijkbare) regeling voor bovenwettelijke vakantieuren in werking.

    - Verwachte salarisstijging per jaar 1,5%

    - Discontering 2,7%

    - Verwachte vertrekkans 4%

2) Betreft een voorziening voor toekomstige verplichtingen inzake jubilea-uitkeringen volgend uit de personeelsregelingen/cao.

5) Deze voorziening is gevormd in verband met een transitie in 2017. 

4) Ex werknemers die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 in dienst waren hebben volgens de CAO recht op compensatie 

voor mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT. 

1) De voorziening arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op het gedurende twee jaar doorbetalen van salaris aan personeel die op

balansdatum bekend naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of

arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. In de

berekening is rekening gehouden met de 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.. 
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2.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

10. Overige kortlopende schulden

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend) 175 0

Crediteuren 1.156.499 1.059.582

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 519.686 3.934.686

Overlopende rente 15.610 32.428

Schulden terzake pensioenen 129.260 481.297

Belastingen en sociale premies 532.367 1.064.756

Nog te betalen salarissen 27.429 560.288

Vakantiegeld 848.881 839.589

Vakantiedagen 1.080.846 1.187.126

Nog te betalen kosten 376.552 278.593

Vooruitontvangen opbrengsten 42.426 40.265

Overigen 175.409 79.322

Rekening-courant Stichting Beheer Respect 498.422 3.038.074

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 5.403.562 12.596.006

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Obligoverplichting aan Waarborgfonds voor de Zorgsector                                                                                 

                                                                                       

Algemeen

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er 

hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

De stichting is gehouden tot betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector minder dan 

het garantieniveau bedraagt. Het obligo is een percentage van 3% van de resterende schuld van de leningen, waarvoor de Stichting WfZ zich borg 

heeft gesteld. Dit obligo is inroepbaar tot het maximum van het aldus te berekenen bedrag, gedurende de looptijd van de leningen die door de 

Stichting Wfz zijn geborgd.  Indien en voor zover het risicovermogen op enig moment 1% van de schuldrestanten per 31 december van het laatst 

verstreken kalenderjaar van de geldlening overschrijdt, worden de door de Stichting Wfz ingeroepen obligo's aan de deelnemende instellingen 

terugbetaald in welk geval dit obligo daarna wederom tot het maximum inroepbaar is. De resterende schuld per 31 december 2017 van de 

geborgde leningen door de Stichting WfZ bedraagt € 1.863.800. De obligoverplichting per 31 december 2017 komt derhalve uit op € 55.914.      

                                               

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- 

en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij 

of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 

voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de 

financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het 

bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren bestaat voornamelijk uit vorderingen op clienten. Het maximale bedrag aan kredietrisico is 

minimaal.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van 

een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als 

beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de leningen wijkt gering af van de boekwaarde.
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2.2.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-middelen, 

technische en 

administratieve 

uitrusting

Materiele vaste 

bedrijfsactiva in 

uitvoering en 

vooruitbetalinge

n op materiele 

vaste activa

Niet aan het 

bedrijsproces 

dienstbare materiele 

activa Totaal 

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 35.741.246 4.274.697 6.065.301 0 0 46.081.244

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 16.338.438 3.394.181 4.173.778 0 0 23.906.397

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 19.402.808 880.516 1.891.523 0 0 22.174.847

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -1 0 646.221 0 0 646.220

- overboeking 0 0 0 0 0 0

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.525.654 196.599 535.835 0 0 2.258.088

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

 . cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 4.317 0 0 4.317

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 4.317 0 0 4.317

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.525.655 -196.599 110.386 0 0 -1.611.868

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 35.741.245 4.274.697 6.707.205 0 0 46.723.147

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 17.864.092 3.590.780 4.705.296 0 0 26.160.168

Boekwaarde per 31 december 2017 17.877.153 683.917 2.001.909 0 0 20.562.979
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2.2.5 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resteren-de 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2018
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1-4-2008 1.747.054 10 onderhands 4,15% 317.647 -                   158.823 158.824 0 1 lineair 158.823 waarborgfonds

BNG 1-7-2008 1.463.441 11 onderhands 4,76% 399.120 -                   133.040 266.080 0 2 lineair 133.040 waarborgfonds

BNG 23-12-2009 1.588.230 10 hypothecair 3,25% 476.469 -                   158.823 317.646 0 2 lineair 158.823 waarborgfonds

BNG 1-3-2011 1.587.000 23 hypothecair 4,59% 1.190.250 -                   69.000 1.121.250 776.250 17 lineair 69.000 waarborgfonds

BNG 4-10-2012 7.875.000 5 hypothecair 1,22% 3.415.000 -                   3.415.000 0 0 0 lineair 0 waarborgfonds

Totaal 5.798.486 0 3.934.686 1.863.800 776.250 519.686
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2.2.6 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1) 1.501.611 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 28.078.352 27.159.960

Opbrengsten Wmo 2) 649.672 585.618

Opbrengst zorgverzekeraars (wijkverpleging) 4.213.929 4.836.897

Overige zorgprestaties 1.040.089 1.327.078

Totaal 35.483.653 33.909.553

Toelichting:

1) De subsidie eerstelijnsverblijf is met ingang van 2017overgeheveld naar de ZVW.

194.138 268.481

0 17.251

0 89.788

80.180 0

WMO arrangementen 375.354 210.098

649.672 585.618

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 857.005 2.835.008

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 447.285 447.097

Totaal 1.304.290 3.282.105

Toelichting:

1) 0 1.815.778

Subsidieregeling Behandeling 818.137 920.234

Subsidie zorginfrastructuur 38.868 98.996

857.005 2.835.008

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten 2.387.717 2.240.141

Totaal 2.387.717 2.240.141

Toelichting

2) De opbrengsten WMO bestaat uit de volgende onderdelen:

Subsidie beschermd wonen gemeente Den Haag

Subsidie beschermd wonen gemeente Den Haag afrekening 2015

Subsidie eenmalige tegemoetkoming maatwerkvoorziening ondersteuning (ABBA/VL/4718) 2016

Toegang WMO subsidie

Subsidieregeling 1e lijnszorg (voor 2017 zie toelichting 1) bij 11. Opbrengsten zorgprestatie en 

Dit betreft o.a. verhuuropbrengsten van in- aanleunwoningen en overige niet eerder genoemde opbrengsten waaronder de restaurants. Hierin 

bevinden zich ook intern doorberekende bedragen.
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2.2.6 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 1) 20.053.303 20.412.060

Sociale lasten 3.077.564 3.235.754

Pensioenpremie 1.644.723 1.620.629

Andere personeelskosten 985.349 885.554

Sub-totaal 25.760.939 26.153.997

Personeel niet in loondienst 4) 1.660.352 2.438.949

Totaal personeelskosten 27.421.291 28.592.946

Toelichting:

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Directie en administratieve diensten 37 39

Facilitaire dienst 67 67

Verpleging- en verzorgingsdienst 259 248

Paramedische en medische diensten 38 33

Extramurale zorg 78 90

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 479 477

15. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 1) 1.520.604 1.611.480

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 100.000 100.000

- materiële vaste activa 737.484 804.871

Totaal afschrijvingen 2.358.088 2.516.351

Toelichting:

De daling wordt onder andere veroorzaakt door daling van afschrijving op de nacalculeerbare afschrijvingen.

1) De daling van lonen en salarissen wordt enerzijds veroorzaakt door extra kosten voor compensatie van ORT over verlofdagen in 2016. 

Anderszijds stegen de lonen en salarissen door CAO verhoging en een lichte stijging van aantal FTE in 2017.

2) De daling van de kosten personeel niet in loondienst wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur van externe krachten.
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2.2.6 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa 2017

€

Afschrijving immateriële vaste activa 100.000

Afschrijving Bedrijfs-gebouwen en terreinen 1.525.654

Afschrijving Machines en installaties 196.599

Afschrijving Andere vaste bedrijfs-middelen, technische en administratieve uitrusting 535.835

Totaal afschrijvingen resultatenrekening 2.358.088

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.378.486 2.440.463

Algemene kosten 1) 2.280.234 1.845.747

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2) 899.476 947.602

Onderhoud en energiekosten 978.506 1.168.159

Huur en leasing 3.175.592 3.143.159

Totaal bedrijfskosten 9.712.294 9.545.130

Toelichting

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Rentebaten 1) 1.940 16.878

Sub-totaal financiële baten 1.940 16.878

Rentelasten 1) -124.031 -165.657

Sub-totaal financiële lasten -124.031 -165.657

Totaal financiële baten en lasten -122.091 -148.779

Toelichting:

1) Door de verdere verlaging van de rentepercentages in 2017 daalden de rente opbrengsten. Door aflossingen op de leningen namen de 

rentelasten in 2017 af.

1) De algemene kosten betreffen kosten voor accountant, advisering, advocaat- en notariskosten, strategisch vastgoedplan etc. In 2017 zijn 

deze kosten gestegen ten opzichte van 2016 met name vanwege kosten gemaakt inzake een beoogde fusie.

2) Deze kosten zijn ten opzichte van 2016 afgenomen. Dit komt onder andere door afname van de kosten van geneesmiddelen. Door dat de 

financiering van eerstelijnsverblijf is overgegaan naar de zorgverzekeringswet worden de kosten van de geneesmiddelen voor deze clienten 

direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd door de apotheek.
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2.2.7 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

18 Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

De heer K.H. Smilde, Bestuurder De heer D. Ramlal, voorzitter RvT

W.G. W.G.

De heer G.J.W. Coppus, Lid RvT Mevr. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, Lid RvT

W.G. W.G.

De heer A.E. van Kempen, Lid RvT De heer F.J. Broekhuizen, Lid RvT

De Raad van Toezicht van de Stichting Respect Zorggroep  heeft de 

jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 24 mei 2018. 

De Raad van Bestuur van Stichting Respect Zorggroep heeft de jaarrekening 

2017 vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2018.

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die in de 

jaarrekening moeten worden vermeld. 
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Stichting Respect Zorggroep 

3  OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

3.2 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten is bepaald, conform artikel 5, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting 

Respect Zorggroep.
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