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. Stichting Lelie Zorggroep

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 26.096.942 27.354.192
Financiële vaste activa 2 18.306 9.373
Totaal vaste activa 26.115.248 27.363.565

Vlottende activa

Voorraden 3 45.697 43.939
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 400.958 667.653
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 3.916.782 1.343.322
Debiteuren en overige vorderingen 6 8.246.970 7.139.234
Liquide middelen 7 16.830.774 10.699.155
Totaal vlottende activa 29.441.181 19.893.303

Totaal activa 55.556.429 47.256.868

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8
Kapitaal 953 953
Bestemmingsreserves 0 1.039.873
Bestemmingsfondsen 16.954.879 13.517.676
Algemene en overige reserves 119.061 702.683
Totaal eigen vermogen 17.074.893 15.261.185

Voorzieningen 9 863.604 645.260

Langlopende schulden (nog voor meer 10 10.645.682 11.592.779
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 0 15.879
Overige kortlopende schulden 11 26.972.250 19.741.765
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 26.972.250 19.757.644

Totaal passiva 55.556.429 47.256.868
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. Stichting Lelie Zorggroep

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 14 121.251.593 107.714.551

Subsidies 15 7.495.773 1.274.911

Overige bedrijfsopbrengsten 16 3.293.039 4.135.930

Som der bedrijfsopbrengsten 132.040.405 113.125.392

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 104.534.490 90.441.688

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 2.792.732 1.842.272

Overige bedrijfskosten 19 22.487.089 19.238.278

Som der bedrijfslasten 129.814.311 111.522.238

BEDRIJFSRESULTAAT 2.226.094 1.603.154

Financiële baten en lasten 20 -412.386 -499.468

RESULTAAT BOEKJAAR 1.813.708 1.103.686

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemingsfonds aanvaardbare kosten 1.820.896 1.119.957
Reserve identiteit en zorgvernieuwing -7.188 -16.271

1.813.708 1.103.686
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Stichting Lelie Zorggroep

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref. 2020 2019

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 2.226.094 1.603.154

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 18 2.792.732 1.842.272
- mutaties voorzieningen 9 218.344 -796.589

3.011.076 1.045.683
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 3 -1.758 -5.172
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten 4 266.695 -183.064
- vorderingen 6 -1.107.736 604.479
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 5 -2.589.339 -814.610
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 7.630.486 121.392

4.198.348 -276.975
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.435.518 2.371.862

Betaalde interest 20 -412.386 -499.468
-412.386 -499.468

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.023.132 1.872.394

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -1.564.577 -2.410.911
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 29.095 18.384
Desinvesteringen overige financiële vaste activa 2 -8.933 -1.634

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.544.415 -2.394.161

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 10 0 4.764.692
Aflossing langlopende schulden 10 -1.347.098 -6.202.547

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.347.098 -1.437.855

Mutatie geldmiddelen 6.131.619 -1.959.622

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 10.699.155 12.658.777
Stand geldmiddelen per 31 december 7 16.830.774 10.699.155
Mutatie geldmiddelen 6.131.619 -1.959.622

Toelichting:
Lelie zorggroep heeft bij het uitbreken van de coronacrisis uit voorzichtigheidsoverwegingen gedurende drie maanden 
gebruikgemaakt van de door de overheid geboden mogelijkheid tot betalings-uitstel voor de loonheffing. Per 31 december 
2020 bedroeg het nog te betalen bedrag aan achterstallige loonheffing 3.894K. Het grootste deel van de positieve mutatie 
geldmiddelen in 2020 wordt hierdoor verklaard en is dus van tijdelijke aard. Conform de daarvoor geldende regeling worden 
deze achterstallige betalingen gedurende 2021 en 2022 in 24 maandelijkse termijnen voldaan. De betalingen lopen volgens 
schema.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Lelie Zorggroep (hierna: Lelie zorggroep) is statutair en feitelijk gevestigd te Rotterdam, Hoofdweg 222, en is
geregistreerd onder KvK-nummer 24486069. 
De belangrijkste activiteiten van Lelie zorggroep zijn:
- het bieden van thuiszorg en begeleiding in gemeenten verspreid over Nederland
- het bieden van verpleeghuiszorg, behandeling en dagbesteding in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Woudenberg en
Barneveld.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De raad van bestuur heeft hiertoe besloten op
basis van de meerjarenprojecties, de begroting en de verwachte ontwikkeling van de liquiditeitspositie.

Consolidatie
Op grond van artikel 7, lid 6, van Regeling Verslaggeving WTZi  zijn de volgende stichtingen niet opgenomen in de 
jaarrekening:
·           Stichting Vrienden van Lelie Zorggroep, Rotterdam;
·           Stichting Chaverim, Rotterdam;
·           Stichting Vrienden van Pniël, Rotterdam;
·           Stichting Vrienden van Tiendhove, Krimpen aan den IJssel.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
Tegelijk met de implementatie van een nieuw financieel systeem (AFAS) per 1 januari 2020 heeft Lelie zorggroep het NZI-
rekeningschema ingevoerd. Dit heeft in de jaarrekening tot enkele herrubriceringen geleid. Ten behoeve van de 
vergelijkbaarheid zijn deze aanpassingen ook in de cijfers voor 2019 toegepast. De herrubriceringen betreffen:
De opbrengsten. De in de jaarrekening 2019 opgenomen bedragen voor opbrengsten Zvw, Wmo en voeding en 
hotelmatige diensten zijn in de jaarrekening 2020 (vergelijkende cijfers) verminderd met respectievelijk € 200.944, € 
413.552 en € 107.065. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de opbrengst overige zorgprestaties.
De kosten. De in de jaarrekening 2019 opgenomen bedragen voor lonen en salarissen zijn in de jaarrekening 2020 
(vergelijkende cijfers) verminderd met € 232.691. Dit bedrag is toegevoegd aan personeel niet in loondienst.

Schattingswijziging
Lelie zorggroep heeft in 2020 haar vastgoedstrategie herijkt. Dit heeft er toe geleid dat voor enkele gebouwen de 
afschrijvingen zijn hervat respectievelijk stopgezet. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in het boekjaar met € 
867.000 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Dit effect zet zich de komende jaren 
voort.

Verbonden rechtspersonen
Lelie zorggroep is medebestuurder van Stichting ConForte. Stichting ConForte is de brancheorganisatie van 
zorgondernemers op het terrein van verpleging, thuiszorg en GGZ in de regio Rotterdam. Tevens is zij vertegenwoordigd in 
het algemeen bestuur van Stichting Zeeuwse Zorgschakels.
Lelie zorggroep heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn:
- Stichting ConForte
- Stichting Zeeuwse Zorgschakels
- Samenwerking Stichting Christelijke Jeugdhulp Coöperatief

5



Stichting Lelie Zorggroep

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Nadere informatie over deze rechtspersonen:

Stichting ConForte
De rechtsvorm is een stichting.
De kernactiviteiten zijn: het behartigen van belangen bij bijvoorbeeld politiek en verzekeraars, het anticiperen op
veranderingen in wet- en regelgeving, het bieden van een platform voor informatieuitwisseling en -afstemming, het werken
aan positieve beeldvorming van de sector en het faciliteren van samenwerking met andere sectoren.
De zeggenschap die Lelie zorggroep kan uitoefenen is zeer beperkt, zij is gezamenlijk met vele andere zorginstellingen
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Stichting Zeeuwse Zorgschakels
De rechtsvorm is een stichting.
De kernactiviteiten zijn: het in nauwe samenwerking met de deelnemers ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van
transmurale en ketenzorgactiviteiten in Zeeland, teneinde de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren.
De zeggenschap die Lelie zorggroep kan uitoefenen is zeer beperkt, zij is gezamenlijk met vele andere zorginstellingen
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Samenwerking Stichting Christelijke Jeugdhulp Coöperatief U.A.
De rechtsvorm is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid.
De kernactiviteit is: het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende christelijke aanbieders in de
jeugdzorg.
De zeggenschap die Lelie zorggroep kan uitoefenen is zeer beperkt, zij is gezamenlijk met vele
andere zorginstellingen vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Lelie zorggroep is geen transacties met deze verbonden partijen aangegaan die niet onder normale marktvoorwaarden
hebben plaatsgevonden.

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva, 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.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn
gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het actief, tenzij hierna anders vermeld. Als er sprake is van het voornemen
tot vervreemding wordt rekening gehouden met de restwaarde. Op inventarisgoederen, installaties en gebouwen wordt
afgeschreven vanaf de maand na ingebruikname. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn
ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich
voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet zal worden
terugverdiend. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een
actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar
verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord
voor het verschil tussen beide waarden.

Als gevolg van de invoering van de onderhandelbare NHC-systematiek kan ook blijken dat huurlasten niet terugverdiend
kunnen worden binnen de exploitatie. Als dit het geval is, wordt hiervoor een voorziening opgenomen onder "verlieslatende
contracten". 

Economische gebruiksduur
De volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0 - 20%
Machines en installaties: 5 - 10%
Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 - 50%

Groot onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd.Hierbij worden de totale uitgaven
toegewezen aan de samenstellende delen.

Financiële instrumenten
In de jaarrekening van Lelie zorggroep zijn de volgende financiële instrumenten opgenomen: financiële vaste activa, 
onderhanden projecten, voorraden, vorderingen, liquide middelen, lang- en kortlopende schulden.

Initiële waardering
Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde.

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

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit leningen aan medewerkers in het kader van het bedrijfsfietsenplan. De leningen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten uit hoofde van GRZ-DBC's worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van het DBC-
zorgproduct. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de
DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar open stonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die
ontvangen zijn van zorgverzekeraars in mindering gebracht.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde, waar nodig onder aftrek van een
voorziening.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van
vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde
kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte

 oninbaarheid. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden, kas en saldi op betaalkaarten. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is opgenomen in verband met de verplichting tot loondoorbetaling aan arbeidsongeschikte 
medewerkers. De voorziening wordt opgebouwd voor medewerkers die gedurende langere tijd arbeidsongeschikt zijn en 
voor wie de prognose van re-integratie ongunstig is dan wel voor arbeidsongeschikte werknemers van wie vaststaat dat zij 
niet meer aan het arbeidsproces zullen kunnen deelnemen en Lelie zorggroep de verplichting heeft tot het doorbetalen van 
het loon. De hoogte van deze voorziening is bepaald op 100% van de salariskosten (inclusief werkgeverslasten) in het 
eerste ziektejaar en op 70% in het tweede ziektejaar. De voorziening is nominaal gewaardeerd.

Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante 
waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 
blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.

Schulden
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 een jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De 
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 
schulden.

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden opgenomen wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 
worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de 
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten 
en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen 
worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden 
de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen
Lelie zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Lelie zorggroep. De verplichtingen,
die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn
(PFZW). Lelie zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2020
bedroeg de dekkingsgraad 91%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een
herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de
dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld
om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer
mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke eisen
kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW
volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW
niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

Volgens de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager
zou zijn dan 104,3%. In verband met de coronacrisis is deze norm verlaagd tot 90%. Aan deze norm wordt op 31 december
2020 voldaan.

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Lelie zorggroep 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. Lelie zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 
resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen 
waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van 
financiële vaste activa en effecten.

1.4.4 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen die voortvloeien uit langlopende 
leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving 
inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van
het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven
over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van
belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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Stichting Lelie Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 22.133.653 23.281.194
Machines en installaties 543.234 550.547
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.420.055 3.522.451

Totaal materiële vaste activa 26.096.942 27.354.192

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 27.354.192 26.803.937
Bij: investeringen 1.564.577 2.410.911
Af: afschrijvingen 2.792.732 1.842.272
Af: desinvesteringen 29.095 18.384

Boekwaarde per 31 december 26.096.942 27.354.192

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Overige vorderingen 18.306 9.373

Totaal financiële vaste activa 18.306 9.373

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 9.373 7.739
Verstrekte leningen 37.256 17.036
Aflossing leningen -28.323 -15.402

Boekwaarde per 31 december 18.306 9.373

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 1.6.

Lelie zorggroep heeft haar vastgoedstrategie in 2020 herijkt en besloten om een aantal panden duurzaam te vernieuwen. Voor deze 
panden vinden vanaf 2020 de afschrijvingen conform de verwachte economische levensduur plaats. Op de locaties waarvoor nog 
geen uitgewerkte plannen beschikbaar zijn, wordt niet afgeschreven indien de taxatiewaarde hoger is dan de boekwaarde. 

De financiële vaste activa hebben volledig betrekking op de aan medewerkers verstrekte leningen in het kader van het 
bedrijfsfietsenplan.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 1.7.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 1.6.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Hulpmiddelen 45.697 43.939

Totaal voorraden 45.697 43.939

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 400.958 667.653

Totaal onderhanden werk 400.958 667.653

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten is als volgt weer te geven:

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

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2020
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatie 400.958 400.958

Totaal (onderhanden werk) 400.958 0 0 400.958

Toelichting:

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot Wlz

t/m 2017 2018 2019 2020 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari -15.879 1.343.322 1.327.443

Financieringsverschil boekjaar 3.916.782 3.916.782
Correcties voorgaande jaren 420.789 420.789
Betalingen/ontvangsten 15.879 -1.764.111 -1.748.232
Subtotaal mutatie boekjaar 0 15.879 -1.343.322 3.916.782 2.589.339

Saldo per 31 december 0 0 0 3.916.782 3.916.782

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3.916.782 1.343.322
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 15.879

3.916.782 1.327.443

De voorraden bestaan uit de voor uitleen, verhuur en verkoop beschikbare hulpmiddelen van de zorgwinkels van de locaties De 
Burcht en Pniël. Een voorziening voor incourantheid is niet noodzakelijk.

Als gevolg van de door corona veroorzaakte afschaling van de reguliere zorg werd in 2020 een geringer beroep op geriatrische 
revalidatiezorg gedaan. Op de gewaardeerde DBC's is geen voorziening noodzakelijk.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 73.141.693 63.811.381
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 69.224.911 62.468.059

Totaal financieringsverschil 3.916.782 1.343.322

Toelichting:

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.828.746 1.912.443
Nog te factureren omzet Wmo/Jeugdwet 2.357.569 1.864.598
Nog te factureren omzet Zvw 1.733.257 1.914.221
Nog te factureren omzet subsidies 4.413 16.819
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 46.792 767.172
Vooruitbetaalde bedragen 262.452 266.897
Nog te ontvangen corona-compensatie 1.240.371 0
Overige nog te ontvangen bedragen 773.370 397.084

Totaal debiteuren en overige vorderingen 8.246.970 7.139.234

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bankrekeningen 16.824.585 10.686.396
Kassen 6.189 12.759

Totaal liquide middelen 16.830.774 10.699.155

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 18.446 (2019: € 19.628).

De toename van de overige nog te ontvangen bedragen is een gevolg van de door corona veroorzaakte verlate uitbetaling van de 
subsidies voor stageplaatsen en praktijkleren. Deze bedragen zijn begin 2021 ontvangen.

De Wmo/Jeugdwet-facturatie vindt per periode van vier weken plaats. Omdat de laatste periode van 2020 uit vijf weken bestond is het 
nog te factureren bedrag per jaarultimo aanzienlijk hoger dan in het voorafgaande jaar.

De afname van de vorderingen uit hoofde van transitieregeling is het gevolg van de door het UWV gedane betalingen.

De nog te factureren Zvw-omzet was eind 2019 eenmalig hoger als gevolg van een nog in rekening te brengen tariefsverhoging voor
ELV en is eind 2020 weer op het gebruikelijke niveau.

De nog te ontvangen corona-compensatie betreft de van zorgverzekeraars en overheden te ontvangen vergoedingen. De van 
zorgkantoren te ontvangen vergoedingen zijn opgenomen onder de vorderingen uit hoofde van financieringstekort.

Bij het uitbreken van de corona-epidemie in maart 2020 waren de eventuele gevolgen voor de liquiditeit niet te overzien.
Veiligheidshalve heeft Lelie zorggroep daarom gebruikgemaakt van de door de overheid geboden mogelijkheid tot betalings-uitstel
voor de over maart tot en met april 2020 verschuldigde loonheffing. Deze achterstallige betalingen worden conform de daarvoor
geldende regeling gedurende 2021 en 2022 in 24 maandelijkse termijnen voldaan. De betalingen lopen volgens schema.
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van afgegeven bankgaranties in verband met huurovereenkomsten tot een
bedrag van € 232.953.

De toename van de vordering uit hoofde van het financieringstekort wordt veroorzaakt door de nog van zorgkantoren te ontvangen 
corona-compensatie.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kapitaal 953 953
Bestemmingsreserves 0 1.039.873
Bestemmingsfondsen 16.954.879 13.517.676
Algemene en overige reserves 119.061 702.683

Totaal eigen vermogen 17.074.893 15.261.185

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020
€ € € €

Kapitaal 953 953

Totaal kapitaal 953 0 0 953

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Huisvestingsbeleid 1.039.873 0 1.039.873 0

Totaal bestemmingsreserves 1.039.873 0 1.039.873 0

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten 13.517.676 1.820.896 -1.616.307 16.954.879

Totaal bestemmingsfondsen 13.517.676 1.820.896 -1.616.307 16.954.879

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020
€ € € €

Algemene reserves:
Algemene reserves 576.434 576.434 0

Overige reserves:
Reserve identiteit en zorgvernieuwing 126.249 -7.188 119.061

Totaal algemene en overige reserves 702.683 -7.188 576.434 119.061

Toelichting:

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-2020
€ € € € €

- jubileumverplichtingen 298.831 146.954 109.596 336.189
- langdurig zieken 346.429 527.415 346.429 527.415

Totaal voorzieningen 645.260 674.369 456.025 0 863.604

Lelie zorggroep heeft in het boekjaar een herschikking binnen het eigen vermogen toegepast. Omdat de bestemmingsreserve 
huisvestingsbeleid en de algemene reserve hun oorspronkelijke betekenis hebben verloren zijn de saldi van deze reserves 
overgeheveld naar de reserve aanvaardbare kosten.
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 350.068
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 513.536
hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan banken 10.645.682 11.592.779

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 10.645.682 11.592.779

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 12.939.877 14.377.730
Bij: nieuwe leningen 0 4.764.692
Af: aflossingen 1.347.098 6.202.547

Stand per 31 december  11.592.779 12.939.875

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 947.097 1.347.096

Stand langlopende schulden per 31 december 10.645.682 11.592.779

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 947.097 1.347.096
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 10.645.682 11.592.779
hiervan > 5 jaar 6.857.299 7.804.397

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 1.7).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

De voorziening is gestegen als gevolg van een direct dan wel indirect door de coronacrisis veroorzaakte toename van ernst en duur 
van arbeidsongeschiktheid en een herijking van de opslag voor werkgeverslasten.

De voorziening langdurig zieken betreft een voorziening voor verplichte loondoorbetaling aan arbeidsongeschikte medewerkers. De 
voorziening wordt opgebouwd voor medewerkers die gedurende langere tijd arbeidsongeschikt zijn en voor wie de prognose van 
reïntegratie ongunstig is, dan wel voor arbeidsongeschikte medewerkers van wie vaststaat dat zij niet meer aan het arbeidsproces 
zullen kunnen deelnemen en Lelie zorggroep de verplichting heeft tot het doorbetalen van het loon. De hoogte van deze voorziening is 
bepaald op 100% van de salariskosten (inclusief sociale lasten) in het eerste ziektejaar en op 70% in het tweede ziektejaar.De 
voorziening is nominaal gewaardeerd.

De voorziening jubileumverplichtingen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 
blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.
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11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Crediteuren 2.810.311 4.027.349
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 947.097 1.347.096
Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.354.750 1.617.596
Schulden terzake pensioenen 1.467.139 1.312.954
Nog te betalen salarissen 2.486.349 2.271.394
Vooruitontvangen bedragen 219.200 86.738
Vakantiegeld 2.941.483 2.732.313
Vakantiedagen 4.436.405 3.488.932
Overige schulden 3.309.516 2.857.393

Totaal overige kortlopende schulden 26.972.250 19.741.765

Toelichting:

12. Financiële instrumenten

13a. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Onroerende zaak Geschatte
jaarhuursom
2021

Omvang
verplichting
komende 5 jaar

Omvang
verplichting
resterende
jaren

Einddatum
huurcontract

€ € €
Hoofdkantoor Rotterdam 414.871 1.973.766 3.158.026 2033
Atrium, Rotterdam 547.536 540.395 0 2021
De Burcht, Rotterdam 1.090.280 5.089.203 2.353.774 2028
Tiendhove, Krimpen a/d IJssel 713.464 3.579.778 4.415.060 2031
Oranjehof, Rotterdam (zorginfrastructuur) 129.156 644.649 193.395 2028
Oranjehof, Rotterdam (verpleeghuis) 458.444 2.287.080 686.124 2028
Siloam verzorging, Hoogvliet 225.687 971.942 0 2022
Vellerveste, Barneveld 217.543 634.852 0 2024
Westerstein, Hoogvliet 371.280 1.833.965 855.851 2028
Nieuwoord, Woudenberg 272.930 1.352.478 2.299.213 2034
Zorghotel, Rotterdam 461.531 469.097 0 2021
Prinsessenhof, Krimpen a/d IJssel 115.613 635.206 762.247 2032
Diverse overige locaties 784.083 1.621.643 532.066

Totaal 5.802.418 21.634.054 15.255.754

De toename van de schuld aan belastingen en premies sociale verzekeringen is een direct gevolg van het gebruikmaken van de 
onder de liquide middelen toegelichte mogelijkheid tot betalingsuitstel voor de loonheffing. De hierdoor ontstane ruimte is voor het 
grootste deel gebruikt voor het aanhouden van een crisisgerelateerde liquiditeitsbuffer en voor een klein deel voor het versneld 
betalen van leveranciers.
De aflossingsverplichtingen voor 2021 zijn met € 400K gedaald als gevolg van de volledige aflossing van een lening.
De toename van de diverse salarisgerelateerde schulden wordt veroorzaakt door de uitbreding van het personeelsbestand en, voor 
wat betreft de waardering van de niet-opgenomen vakantiedagen, door een herijking van de opslag voor werkgeverslasten.
De toename van de overige schulden is voor het grootste deel het gevolg van het opnemen van een reservering voor overproductie in 
de Zvw.

Er wordt geen gebruik gemaakt vanafgeleide financiële instrumenten (derivaten).

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational leae en zijn om die reden 
niet in de balans opgenomen.

Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:
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13b. Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019/2020 bestaat nog geen inzicht in de realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019/2020. 
Lelie zorggroep is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende 
verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 
december 2020.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Lelie zorggroep heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke
inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne
en externe controles. 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze
onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en
lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten
kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan
verwerkt worden in het boekjaar waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.
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1.6.a. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
bedrijfs-

middelen,
Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal
terreinen installaties uitrusting

€ € € €

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 41.046.157 3.742.804 8.320.526 53.109.487
- cumulatieve afschrijvingen 17.764.963 3.192.257 4.798.075 25.755.295

 
Boekwaarde per 1 januari 2020 23.281.194 550.547 3.522.451 27.354.192

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 422.846 66.018 1.075.713 1.564.577
- herwaarderingen 0
- afschrijvingen 1.570.387 73.331 1.149.014 2.792.732

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 44.262 44.262
  cumulatieve afschrijvingen 15.167 15.167
  per saldo 0 0 29.095 29.095

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.147.541 -7.313 -102.396 -1.257.250

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 41.469.003 3.808.822 9.351.977 54.629.802
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 19.335.350 3.265.588 5.931.922 28.532.860

Boekwaarde per 31 december 2020 22.133.653 543.234 3.420.055 26.096.942

Afschrijvingspercentage 0 - 20% 5 - 10% 10 - 50%

1.6.b. MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Overige 
vorderingen Totaal

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2020 9.373 9.373
Verstrekte leningen 37.256 37.256
Aflossing leningen -28.323 -28.323

Boekwaarde per 31 december 2020 18.306 18.306
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1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2020

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Werke-
lijke-
rente

Einde 
rente-
vast 

periode

Restschuld 
31 

december 
2019

Nieuwe 
leningen 
in 2020

Aflossing 
in 2020

Restschuld 
31 

december 
2020

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
 2021

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 2006 4.145.736 22,00 4,135% 2028 1.695.982 188.443 1.507.539 565.329 8 Lineair 188.443 Geborgd door Wfz
BNG 1990 816.804 40,00 4,300% 2030 204.201 20.420 183.781 81.680 9 Lineair 20.420 Geborgd door gemeente
BNG 2015 2.000.000 5,00 0,510% 2020 400.000 400.000 0 0 0 Lineair 0 Geborgd door Wfz
BNG 2011 5.000.000 20,75 4,310% 2032 2.937.500 250.000 2.687.500 1.437.500 11 Lineair 250.000 Geborgd door Wfz
BNG 2011 5.000.000 20,75 4,090% 2032 2.937.500 250.000 2.687.500 1.437.500 11 Lineair 250.000 Geborgd door Wfz
BNG 2019 4.764.692 20,00 0,150% 2039 4.764.694 238.235 4.526.459 3.335.290 19 Lineair 238.234 Geborgd door Wfz
Totaal 12.939.877 0 1.347.098 11.592.779 6.857.299 947.097
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2020 2019

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 23.804.178 24.135.021
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 68.098.762 63.850.213
Opbrengsten Jeugdwet 5.197.323 4.180.649
Opbrengsten Wmo 14.574.910 13.174.639
Zorg-gerelateerde corona-compensatie 7.181.452 0
Overige zorgprestaties 2.394.968 2.374.029

Totaal 121.251.593 107.714.551

Toelichting:

15. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Subsidies Zvw-zorg 50.466 117.891
Subsidie zorgbonus 6.136.033 0
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 478.328 383.346
Overige subsidies 830.946 773.674

Totaal 7.495.773 1.274.911

Toelichting:

16. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige opbrengsten:
- Opbrengsten voeding en hotelmatige diensten 1.609.280 1.972.352
- Opbrengsten overig 1.683.759 2.163.578

Totaal 3.293.039 4.135.930

Toelichting:

De opbrengst Zvw is enigszins gedaald als gevolg van de door corona veroorzaakte afschaling van de reguliere zorg die tot 
een geringere bedbezetting in het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatie leidde.
De opbrengst Wlz is aanzienlijk gestegen als gevolg van tariefsverhogingen, hogere bedbezetting en de voor een locatie 
verkregen meerzorg.
De stijging van de Wmo- en Jeugdwetopbrengsten wordt veroorzaakt door tariefsaanpassingen en de voortzetting van reeds 
eerder ingezette autonome groei.
De zorg-gerelateerde corona-compensatie betreft een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van grotendeels nog te 
ontvangen vergoedingen.

Het afschalen van allerlei activiteiten, zoals dagbesteding, en het tijdelijk sluiten van de restaurants in de verpleeghuizen als 
gevolg van de coronacrisis heeft geleid tot aanzienlijk verminderde overige opbrengsten.

De subsidie zorgbonus betreft een van de rijksoverheid ontvangen bedrag, bestemd voor een eenmalige uitkering aan 
zorgmedewerkers van € 1.000 per persoon als blijk van waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De uitbetaling 
heeft plaatsgevonden in december 2020 en is verantwoord onder de personeelskosten.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 69.806.693 63.486.913
Sociale lasten 11.654.916 10.332.101
Pensioenpremies 5.395.500 5.090.575
Andere personeelskosten:
- Reis- en verblijfkosten 1.562.650 1.714.607
- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 5.975.033 0
- Andere personeelskosten 2.423.946 2.184.681

   
Subtotaal 96.818.738 82.808.877

Personeel niet in loondienst: 7.554.752 7.530.582
Kostprijs productie zorgpartners 0 102.229
- Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst 161.000 0

Totaal personeelskosten 104.534.490 90.441.688

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 1.716 1.605

Toelichting:

18. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.792.732 1.842.272

Totaal afschrijvingen 2.792.732 1.842.272

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.908.100 3.776.558
Algemene kosten 7.172.633 5.661.066
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.383.651 2.002.683
Onderhouds- en energiekosten 2.308.141 2.106.849
Huur en leasing 5.714.564 5.691.122

Totaal overige bedrijfskosten 22.487.089 19.238.278

De afschrijvingen zijn gestegen als gevolg van de herijking door Lelie zorggroep van haar vastgoedstrategie. Zie onder 
materiéle vaste activa in de  toelichting op de balans.

De stijging van de zorgvraag, de ten gevolge van de coronacrisis benodigde extra inzet van medewerkers, en de uit de cao 
voortvloeiende salarisstijgingen heeft geleid tot een toename van de kosten van personeel. Een uitzondering hierop vormen 
de reis- en verblijfkosten. Deze zijn gedaald als gevolg van het zoveel mogelijk beperken van de reisbewegingen. Waar 
mogelijk hebben medewerkers thuisgewerkt en is, bijvoorbeeld in de ambulante hulpverlening, zorg op afstand geboden via 
beeldbellen.
De kosten zorgbonus betreffen de onder subsidies vermelde eenmalige uitkering van € 1.000 per zorgmedewerker inclusief 
de daarover verschuldigde loonheffing.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting:

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentelasten -412.386 -499.468

Totaal financiële baten en lasten -412.386 -499.468

Toelichting:

21. Honoraria accountant 2020 2019
€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 151.913 147.149
3 Fiscale advisering 4.480 10.413
4 Niet-controlediensten 33.578 1.890

Totaal honoraria accountant 189.971 159.452

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

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

De bestrijding van de coronacrisis en het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe besmettingen heeft tot hoge kosten geleid. 
Lelie zorggroep heeft in een zeer vroeg stadium van de crisis maximaal ingezet op de aanschaf van beschermingsmiddelen, 
beschermende kleding,ontsmettingsmiddelen etc. In verpleeghuizen waar corona heerste werden aparte afdelingen 
ingericht. Al deze zaken vinden hun weerslag in de overige bedrijfskosten. Onderhouds-, energie- en huurkosten werden in 
mindere mate geraakt,

De rentelasten zijn gedaald als gevolg van de aflossing van een langlopende lening.

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale 
voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 (2019) 

 zijn verricht.

Verbonden partijen betreffen (rechts)personen waarop Lelie zorggroep invloed van betekenis heeft, dan wel 
(rechts)personen die invloed van betekenis kunnen uitoefenen op Lelie zorggroep.
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1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

H.J. van den Berg J.J. Zielstra
1 Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 4 juli 2016 1 mei 2018
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) Heden Heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 173.092 173.107
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.782 11.782
8 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 184.874 184.889

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 185.000 185.000

14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 0 0
15 Individueel toepasselijk maximum 0 0

Vergelijkende cijfers 2019
1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 167.396 167.257
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.566 11.566
5 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 178.962 178.823

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 179.000 179.000

Toezichthoudende topfunctionarissen
E. Dijkgraaf W. van der Hoeven P.C. Bos

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1 augustus 2019 1 juli 2018 1 september 2015
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) Heden Heden Heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 20.350 16.644 12.950

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.750 18.500 18.500

Vergelijkende cijfers 2019
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 8.204 16.110 12.530

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 11.255 17.900 17.900

W.J. Visser J.S. van der Heide
1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1 januari 2015 25 september 2017
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) Heden Heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 12.950 12.950

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.500 18.500

Vergelijkende cijfers 2019
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 12.530 12.530

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 17.900 17.900

Toelichting

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Lelie zorggroep een totaalscore 
van 10 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van 
Bestuur van € 185.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 27.750 en voor de overige leden van de Raad 
van Toezicht  € 18.500. Deze maxima worden niet overschreden. 
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Stichting Lelie Zorggroep

1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Lelie Zorggroep heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 19 mei 2021, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan door de Raad van Toezicht.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
J.J. Zielstra E. Dijkgraaf
Voorzitter raad van bestuur Voorzitter raad van toezicht

W.G. W.G.
H.J. van den Berg W. van der Hoeven
Lid raad van bestuur Vicevoorzitter raad van toezicht

W.G.
P.C. Bos
Lid raad van toezicht

W.G.
J.S. van der Heide
Lid raad van toezicht

W.G.
W.J. Visser
Lid raad van toezicht
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2  OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Lelie Zorggroep heeft geen nevenvestigingen.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten is bepaald, conform artikel 20.3, dat een eventueel exploitatieoverschot uitsluitend kan worden 
aangewend ten bate van een lichaam dat art. 5 lid 1 onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een 
daarvoor in de plaats gekomen bepaling toepast dan wel een lichaam dat het algemeen maatschappelijk belang 
behartigt.
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Stichting Lelie Zorggroep

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 3.044.100€            919.101€           223.480€           73.574€             -€                   98.247€             4.358.502€        
Compensatie personele meerkosten corona 1.976.760€            443.043€           187.917€           66.121€             2.673.841€        
Compensatie materiële meerkosten corona 1.282.805€            327.002€           179.714€           58.545€             1.848.066€        
Totaal toegekende corona-compensatie 6.303.665€           1.689.146€       591.111€          198.240€          -€                  98.247€            8.880.409€       

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 
2020**

839.945€               650.000€           156.000€           50.000€             3.012€               1.698.957€        

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020 5.463.720€           1.039.146€       435.111€          148.240€          -€                  95.235€            7.181.452€       

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2020 73.562.482€          24.843.324€      15.010.021€      5.345.563€        13.279.015€      132.040.405€    
- begroting 2020 64.465.974€          27.759.086€      12.944.989€      4.362.357€        7.022.574€        116.554.980€    
- jaarrekening 2019 63.850.213€          24.135.021€      13.174.639€      4.180.649€        7.784.870€        113.125.392€    

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 
2020 in opbrengsten 2020

7,43% 4,18% 2,90% 2,77% ############# 0,72% 5,44%

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Stichting Lelie Zorggroep

Rotterdam

24486069

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de 
negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden 
toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers de dialoog gevoerd over de impact van de crisis en de hoogte van de compensatie. Deze 
bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en 
corona-compensatie evenwichtig zijn.

Het jaar 2020 is goed gestart voor Lelie zorggroep. De productie binnen de Zorg Thuis was hoger dan begroot en de bedbezetting in de verpleeghuizen was op orde. Zoals overal in 
Nederland heeft het coronavirus hier verandering in gebracht. In de eerste golf, waarin onzeker was hoe de zorg geleverd kon en mocht worden, heeft dit direct geleid tot productieverlies 
in de Zorg Thuis. Ook moesten direct hoge kosten gemaakt worden voor persoonlijke beschermingsmiddelen en aanverwante zaken, om veilig de zorg te kunnen blijven verlenen. Met 
de uitbraak van corona op meerdere locaties waren we genoodzaakt cohortverpleging in te richten en hiervoor moest vaak een beroep worden gedaan op flexibel personeel (interne 
flexmedewerkers, externe uitzendkrachten en (vrijwillige) aanmelders als Helden in de Zorg). 
Door de daadwerkelijke uitbraak van corona op een aantal locaties én de maatschappelijke onrust rondom de sluiting van verpleeghuizen in de eerste golf, kwam de aanwas van nieuwe 
cliënten min of meer tot stilstand. Ook het uitstellen van reguliere zorg, omdat coronazorg in de ziekenhuizen prioriteit kreeg, heeft ertoe geleid dat de leeggekomen bedden in de 
verpleeghuizen niet (snel) gevuld konden worden. Na een korte periode van instroom van nieuwe cliënten aan het eind van de zomer, kwam de tweede golf. De lichte instroom van 
nieuwe cliënten werd tenietgedaan en het aantal leegstaande bedden kwam boven het niveau van de eerste golf.
Vanuit een gedetailleerde berekening van meerkosten en productieverlies is benaderd welk effect corona op de exploitatie van Lelie zorgggroep heeft gehad. De uitkomsten hiervan 
leiden tot een goede vergelijkbaarheid tussen begroting en realisatie. Hierbij merken wij op dat wij bij het opstellen van de jaarrekening nog niet het volledige bedrag aan 
coronacompensatie hebben verwerkt, maar voorzichtigheidshalve een afslag hebben aangehouden Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om alle meerkosten vergoed te krijgen zoals 
deze uit onze berekeningen naar voren komen. 

Voor de Zvw zijn er nog geen defnitief vastgestelde bedragen. Naast het risico van omzetderving als gevolg van overschrijding van budgetplafonds, zijn de meerkosten hoger dan de 
0,8% van de normomzet (ex ante vergoeding meerkosten). Er is een totaal risico van 650K opgenomen. Aan de gemeentes/samenwerkingsverbanden voor het sociaal domein 
(Wmo/Jw) is informatie verstrekt met betrekking tot omzetderving en meerkosten. Het traject met betrekking tot de afwikkeling van omzetderving en meerkosten verschilt sterk per 
gemeente. Van sommige gemeentes is alleen een ontvangstbevestiging ontvangen, met sommige gemeentes is gestart met afstemming over kosten. Er zijn slechts een paar 
gemeentes waarmee definitieve afstemming is bereikt. De ervaring leert inmiddels dat de door Lelie zorggroep ingediende coronavergoeding naar beneden wordt bijgesteld omdat 
gemeentes onvoldoende middelen hebben en/of afwijken van de landelijke richtlijn. Er is een risico opgenomen van 206K. Voor onderaanneming is een risico opgenomen van 3K.
Voor de Wlz bestaat volgens het zorgkantoor in het kader van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg recht op een aanvullend bedrag aan corona-compensatie van 840K. Voor Lelie 
zorggroep is vooralsnog onduidelijk op welke wijze het zorgkantoor deze zogenaamde gemotiveerde afwijking heeft bepaald en of deze wellicht nog zal worden aangepast. Lelie 
zorggroep heeft dit bedrag daarom niet meegenomen in de omzet die in de jaarrekening 2020 is verantwoord.
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 

2020
begroting 2020 jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 1.813.708€        2.518.967€        1.103.686€        
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) 1,37% 2,16% 0,98%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. -0,79% 0,40%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Rotterdam, 19 mei 2021

J.J. Zielstra WG WG

H.J. van den Berg WG

Ondertekening door het bestuur

Gelet op de goede start van het jaar door Lelie zorggroep voor de corona-uitbraak is het aannemelijk dat de begrotingsdoelen in het jaar 2020 in een situatie zonder corona behaald 
zouden zijn. Wanneer Lelie zorggroep de volledige corona-compensatie ontvangt, inclusief het deel dat (veiligheidshalve) niet in de jaarrekening is verwerkt, komt de resultaatratio voor 
2020 uit op 2,01%. Dit ligt onder de resultaatratio op basis van de begroting 2020. Dit hangt ermee samen dat niet alle coronaschade wordt vergoed.
De ondanks de coronacrisis gerealiseerde resultaatsverbetering ten opzichte van 2019 wordt ondermeer veroorzaakt door de in 2020 alsnog verkregen overschrijding kwaliteitsbudget 
van ongeveer 0,5 miljoen euro.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar 
beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.
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