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1 JAARREKENING
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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-21
€

31-dec-20
€

1

26.256.564
26.256.564

26.096.942
26.096.942

2
3
4
5
6

48.886
575.109
4.445.591
9.541.703
18.140.550
32.751.839

45.697
400.958
3.916.782
8.265.276
16.830.774
29.459.487

59.008.403

55.556.429

31-dec-21
€

31-dec-20
€

953
19.347.749
110.927
19.459.629

953
16.954.879
119.061
17.074.893

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Overige reserves
Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

3.318.167

863.604

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

9

10.591.872

10.645.682

10

25.638.735
25.638.735

26.972.250
26.972.250

59.008.403

55.556.429

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring
19/05/2022
afgegeven d.d. ...................
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref.

2021
€

2020
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

13

131.191.751

121.251.593

Subsidies

14

4.330.108

7.495.773

Overige bedrijfsopbrengsten

15

3.531.211

3.293.039

139.053.070

132.040.405

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

16

108.962.678

104.534.490

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

2.717.174

2.792.732

Overige bedrijfskosten

18

24.625.264

22.487.089

Som der bedrijfslasten

136.305.116

129.814.311

BEDRIJFSRESULTAAT

2.747.954

2.226.094

-363.218

-412.386

2.384.736

1.813.708

2021
€

2020
€

2.392.870
-8.134
2.384.736

1.820.896
-7.188
1.813.708

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

19

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Reserve identiteit en zorgvernieuwing

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring
19/05/2022
afgegeven d.d. ...................
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2021
€

€

2.747.954

17
8

2.717.174
2.454.563

2.226.094

2.792.732
218.344
5.171.737

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's
- vorderingen
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

2
3
5
4
10

-3.189
-174.151
-1.276.427
-528.809
-2.398.804

Betaalde interest

19

4.189.415
9.426.585
-412.386

-363.218
3.175.093

1
1

-3.021.776
144.980

-412.386
9.014.199

-1.564.577
29.095
-2.876.796

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Investeringskrediet in rekening-courant

-1.758
266.695
-1.116.669
-2.589.339
7.630.486

-363.218

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

3.011.076

-4.381.380
3.538.311

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9
9
10

2020
€

1.068.669
-981.733
924.543

-1.535.482

0
-1.347.098
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.011.479

-1.347.098

Mutatie geldmiddelen

1.309.776

6.131.619

16.830.774
18.140.550
1.309.776

10.699.155
16.830.774
6.131.619

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

6
6

Toelichting:
In 2020 is gebruikgemaakt van de door de overheid vanwege de coronacrisis geboden mogelijkheid tot uitstel van betaling
van de loonheffing. 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 verpleeghuiszorg, behandeling en dagbesteding in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Woudenberg en
Barneveld;
- het bieden van thuiszorg en begeleiding in gemeenten verspreid over Nederland.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi 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 & Pax Intrantibus, 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
Lelie zorggroep stelt haar medewerkers in staat om gebruik te maken van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden
(MKSA). Op basis van deze regeling kunnen medewerkers - binnen nauwkeurig omschreven fiscale en andere criteria arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitruilen. Zij kunnen bijvoorbeeld een fiets aanschaffen, deze door Lelie zorggroep laten
betalen en de hierdoor ontstane lening in ten hoogste drie jaar vanuit hun brutoloon aflossen. Vanwege dit lange termijnkarakter werd de vordering in voorgaande jaarrekeningen opgenomen onder de financiële vaste activa. Steeds vaker wordt
echter gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de lening in een keer af te lossen vanuit het vakantiegeld, de
eindejaarsuitkering of het saldo vakantiedagen. Per ultimo 2021 bleek dat ruim 80% van de MKSA-deelnemers hier gebruik
van maakt, waardoor de vordering voor het grootste deel kortlopend is. Mede gezien het geringe totaalbedrag van de
vordering (€ 36.273) is besloten om deze post met ingang van het boekjaar 2021 te rubriceren onder de vlottende activa.
Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is deze herrubricering ook toegepast op de in deze jaarrekening opgenomen
vergelijkende cijfers van 2020.
Verbonden rechtspersonen
Lelie zorggroep heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn:
- Stichting ConForte
- Stichting Zeeuwse Zorgschakels
- Samenwerking Christelijke Jeugdzorg
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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 Christelijke Jeugdzorg
De rechtsvorm is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
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.
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.

6

Stichting Lelie Zorggroep

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Ook kan 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: 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.
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten uit hoofde van GRZ-DBC's worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van het DBCzorgproduct. 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.
Voorzieningen
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 zijn in de balans opgenomen tegen de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening is gelijk aan 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 is 2%.
Voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren
De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren betreft een voorziening voor medewerkers die gebruik maken of naar
verwachting gebruik zullen gaan maken van de cao-regeling om na 45 dienstjaren in de zorg- en welzijnssector vervroegd
uit te treden. Binnen deze regeling hebben medewerkers die opteren voor de regeling en voldoen aan de voorwaarden
recht op een maandelijkse uitkering die voor rekening van de werkgever komt. De voorziening betreft de beste schatting
van de contante waarde van de verschuldigde uitkeringen en daarmee samenhangende kosten. Hiervoor is bepaald welke
medewerkers voldoen of naar verwachting zullen voldoen aan de voorwaarden voor de regeling en is een inschatting
gemaakt van de kans dat daadwerkelijk wordt geopteerd voor de regeling. De voorziening is bepaald op basis van de
'verplichting per balansdatum'-methode.
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.

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

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 vastgesteld.
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. De actuele
dekkingsgraad van december 2021 is 106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari
2020 een herstelplan opgesteld voor De Nederlansche 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).
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 de van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden
en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
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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ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-21
€

31-dec-20
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

21.488.566
582.973
4.185.025

22.133.653
543.234
3.420.055

Totaal materiële vaste activa

26.256.564

26.096.942

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

26.096.942
3.021.776
2.717.174
144.980

27.354.192
1.564.577
2.792.732
29.095

Boekwaarde per 31 december

26.256.564

26.096.942

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 1.6 en de toelichting onder 1.7.
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.

2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Hulpmiddelen

48.886

45.697

Totaal voorraden

48.886

45.697

Toelichting:
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.

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten

575.109

400.958

Totaal onderhanden werk

575.109

400.958

Saldo per
31-dec-2021

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

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst

Af:
verwerkte
verliezen
€

€

Af:
ontvangen
voorschotten
€

Geriatrische revalidatie

575.109

0

0

575.109

Totaal (onderhanden werk)

575.109

0

0

575.109

€

Toelichting:
Als gevolg van de door corona veroorzaakte afschaling van de reguliere zorg werd in 2020 een geringer beroep op geriatrische
revalidatiezorg gedaan. In 2021 heeft zich dit grotendeels hersteld. Op de gewaardeerde DBC's is geen voorziening noodzakelijk.
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
2020
€
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

2021
€

3.916.782

totaal
€
3.916.782

4.445.591
1.759.846
-5.676.628
-3.916.782

4.445.591

4.445.591
1.759.846
-5.676.628
528.809

Saldo per 31 december

0

4.445.591

4.445.591

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-21
€

31-dec-20
€

4.445.591
4.445.591

3.916.782
3.916.782

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

74.934.817
70.489.226

73.141.693
69.224.911

4.445.591

3.916.782

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Totaal financieringsverschil

Toelichting:
De in 2020 uit voorzichtigheid niet-verantwoorde opbrengsten inzake de overschrijding van het toegekende kwaliteitsbudget zijn
vanwege de vaststelling van de Wlz-nacalculaties 2020 door de NZa niet meer onzeker. Om die reden is een correctie voorgaande
jaren verantwoord.
Evenals in 2020 bestaat ultimo 2021 een belangrijk deel van het financieringsverschil uit nog te ontvangen Wlz-gerelateerde
coronacompensatiegelden.

5. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet Wmo/Jeugdwet
Nog te factureren omzet Zvw
Nog te factureren omzet subsidies
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen corona-compensatie
Overige nog te ontvangen bedragen

2.072.215
2.398.126
2.085.085
0
77.446
283.069
2.100.280
525.482

1.828.746
2.357.569
1.733.257
4.413
46.792
262.452
1.240.371
791.676

Totaal debiteuren en overige vorderingen

9.541.703

8.265.276

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 12.407 (2020: € 18.446).
De toename van het totaal van debiteuren en overige vorderingen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de nog van
zorgverzekeraars te ontvangen coronacompensatiegelden. De van zorgkantoren te ontvangen coronacompensatie is opgenomen
onder de vorderingen uit hoofde van het financieringstekort.
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6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Bankrekeningen
Kassen

18.134.862
5.688

16.824.585
6.189

Totaal liquide middelen

18.140.550

16.830.774

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van afgegeven bankgaranties in verband met huurovereenkomsten tot
een bedrag van € 168.173 (2020: € 232.953).
PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

953
19.347.749
110.927

953
16.954.879
119.061

Totaal eigen vermogen

19.459.629

17.074.893

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

Kapitaal

953

0

0

953

Totaal kapitaal

953

0

0

953

Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten

16.954.879

2.392.870

0

19.347.749

Totaal bestemmingsfondsen

16.954.879

2.392.870

0

19.347.749

Reserve identiteit en zorgvernieuwing

Saldo per
1-jan-2021
€
119.061

Resultaatbestemming
€
-8.134

Overige
mutaties
€
0

Saldo per
31-dec-2021
€
110.927

Totaal algemene en overige reserves

119.061

-8.134

0

110.927

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
In 2020 zijn de saldi van de bestemmingsreserve huisvestingsbeleid en de algemene reserve overgeheveld naar de reserve
aanvaardbare kosten. In overeenstemming hiermee is het jaarresultaat van het boekjaar, met uitzondering van de uitnutting van de
reserve identiteit en zorgvernieuwing, toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.
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8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2021
€

Dotatie en
vrijval

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2021
€

- jubileumverplichtingen
- doorbetaling na 45 dienstjaren
- langdurig zieken

336.189
0
527.415

107.185
2.352.781
648.270

139.158
0
514.515 *

0
0
0

304.216
2.352.781
661.170

Totaal voorzieningen

863.604

3.108.236

653.673

0

3.318.167

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

526.299
2.791.868
847.001

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening jubileumverplichtingen
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 is 2%.
Voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren
De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren betreft een voorziening voor medewerkers die gebruik maken (of naar verwachting
gebruik zullen gaan maken) van de cao-regeling om na 45 dienstjaren in de zorg- en welzijnssector vervroegd uit te treden. Binnen
deze regeling hebben medewerkers die opteren voor de regeling en voldoen aan de voorwaarden recht op een maandelijkse
uitkering die voor rekening van de werkgever komt. De voorziening betreft de beste schatting van de contante waarde van de
verschuldigde uitkeringen en daarmee samenhangende kosten. Hiervoor is bepaald welke medewerkers voldoen of naar
verwachting zullen voldoen aan de voorwaarden voor de regeling en is een inschatting gemaakt van de kans dat daadwerkelijk
wordt geopteerd voor de regeling. Omdat de regeling zeer recent van kracht is geworden, zijn geen historische gegevens
beschikbaar over de interesse van medewerkers om er gebruik van te maken. Lelie zorggroep zal de omvang van de voorziening en
de uitputting ervan nauwkeurig monitoren.
Voorziening langdurig zieken
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 en 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.

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Schulden aan banken

10.591.872

10.645.682

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

10.591.872

10.645.682

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

11.592.779
1.068.670
981.733

12.939.877
0
1.347.098

Stand per 31 december

11.679.716

11.592.779

1.087.844

947.097

10.591.872

10.645.682

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

1.087.844
10.591.872
6.199.435

947.097
10.645.682
6.857.299

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.

10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden

924.543
2.628.645
1.087.844
4.776.942
355.922
2.773.636
449.985
3.171.931
5.068.874
4.400.413

0
2.810.311
947.097
8.354.750
1.467.139
2.486.349
219.200
2.941.483
4.436.405
3.309.516

25.638.735

26.972.250

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
De schulden aan kredietinstellingen betreffen een in 2021 overeengekomen investeringsfaciliteit in rekening-courant bij de
Rabobank. De faciliteit bedraagt € 5.775.000 waarvan per 31 december 2021 € 924.543 is opgenomen. De rente bedraagt 1maands EURIBOR plus 1,35%-punt. Uiterlijk op 31 maart 2023 wordt het opgenomen bedrag omgezet in een of meer langlopende
leningen. Aan de bank is hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen verstrekt en pandrecht op de bedrijfsmiddelen
en vorderingen.
De afname van de schuld aan belastingen en premies sociale verzekeringen is een gevolg van de maandelijkse afbetaling van het
in 2020 genoten coronagerelateerde betalingsuitstel.
De afname van de schuld aan pensioenpremies is veroorzaakt door een met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn overeengekomen
nieuwe betalingssystematiek.
De toename van de diverse salarisgerelateerde schulden is een direct gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand.
De toename van de overige schulden wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de reservering van kwaliteitsmiddelen voor
investeringen in domotica-apparatuur en -programmatuur. Deze investeringen zullen in 2022 plaatsvinden.

11. Financiële instrumenten
Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

12.a. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:
Onroerende zaak

Geschatte
jaarhuursom
2022

Omvang
verplichting
komende 5 jaar

Omvang
verplichting
resterende
jaren

Hoofdkantoor Rotterdam
Atrium, Rotterdam
De Burcht, Rotterdam
Tiendhove, Krimpen a/d IJssel
Oranjehof, Rotterdam
Prinsessenhof, Krimpen a/d/ IJssel
Locatie Siloam verzorging, Hoogvliet
Vellerveste, Barneveld
Westerstein, Hoogvliet
Nieuwoord, Woudenberg
Zorghotel, Rotterdam
Ravendswaard, Rotterdam
Diverse overige Locaties

€
406.814
486.731
1.191.490
797.188
590.003
118.567
238.110
219.066
367.750
280.321
459.414
1.162.404
593.573

€
2.034.071
486.731
5.957.450
3.757.186
2.950.013
607.835
714.329
438.131
1.838.752
1.401.605
459.414
1.162.404
1.523.337

€
2.847.699
0
1.985.817
3.816.813
295.001
607.835
0
0
490.334
2.102.408
0
0
171.976

Totaal

6.911.430

23.331.258

12.317.882

Einddatum
huurcontract

2033
2022
2028
2031
2028
2032
2024
2024
2028
2034
2022
2022
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De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational lease en zijn om die
reden niet in de balans opgenomen.
Overige verplichtingen
Omschrijving

Geschatte
verplichting
2022

Verbouwing Atrium
Verbouwing Sonneburgh II

€
€

1.500.000
1.200.000

Omvang
verplichting
komende 5 jaar
(vanaf 2023)
€
€
-

Totaal

€

2.700.000

€

-

Omvang
verplichting
resterende
jaren
€
€
€

Einddatum
contract

-

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 2021 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 in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.
Lelie zorggroep verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de
coronacompensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

12.b. 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 2020/2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020/2021.
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 van de
stichting per 31 december 2021.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

41.469.003
19.335.350

3.808.822
3.265.588

9.351.977
5.931.922

54.629.802
28.532.860

Boekwaarde per 1 januari 2021

22.133.653

543.234

3.420.055

26.096.942

998.676
1.545.598

91.984
52.245

1.931.116
1.119.331

3.021.776
2.717.174

98.165
0
98.165

0
0
0

74.012
27.197
46.815

172.177
27.197
144.980

-645.087

39.739

764.970

159.622

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

42.369.514
20.880.948

3.900.806
3.317.833

11.209.081
7.024.056

57.479.401
31.222.837

Boekwaarde per 31 december 2021

21.488.566

582.973

4.185.025

26.256.564

0 - 20%

5 - 10%

10 - 50%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Totaal
€
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1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Leninggever

Afsluitdatum

Totale
Hoofdsom looptijd
€

BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
DLL
Totaal

2006
1990
2015
2011
2011
2019
2021

4.145.736
816.804
2.000.000
5.000.000
5.000.000
4.764.692
1.068.669
22.795.901

22,00
40,00
5,00
20,75
20,75
20,00
8,00

Werkelijkerente

Einde Restschuld
rente31
vast
december
periode
2020

%

€

4,135%
4,300%
0,510%
4,310%
0,290%
0,150%
2,730%

2028
2030
2020
2032
2032
2039
2029

1.507.541
183.781
0
2.687.500
2.687.500
4.526.457
0
11.592.779

Nieuwe
leningen
in 2021
€

1.068.669
1.068.669

Aflossing
in 2021
€
188.443
20.420
0
250.000
250.000
238.235
34.635
981.733

Restschuld
Resterende
31
Restschuld looptijd in
december
over 5 jaar jaren eind
2021
2021
€

Aflossingswijze

€

1.319.098 376.886
163.361
61.260
0
0
2.437.500 1.187.500
2.437.500 1.187.500
4.288.222 3.097.055
1.034.034 289.234
11.679.715
6.199.435

Aflossing
Gestelde zekerheden
2022
€

7
8
0
10
10
18
8

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

188.443
20.420
0
250.000
250.000
238.234
140.747
1.087.844

Geborgd door Wfz
Geborgd door gemeente
Geborgd door Wfz
Geborgd door Wfz
Geborgd door Wfz
Geborgd door Wfz
Geleasde activa

Toelichting:
De in 2021 met De Lage Landen Lease (DLL) afgesloten lening betreft een financiële lease ten behoeve van de aanschaf van bedden en tilliften voor de verpleeghuizen van Lelie zorggroep. De geleasde
objecten zijn opgenomen onder de materiële vaste activa. Na betaling van alle verschuldigde bedragen aan DLL gaat de eigendom van de objecten over op Lelie zorggroep zonder dat daarvoor een
bijzondere leveringshandeling vereist is.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
13. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Zorg-gerelateerde corona-compensatie betreffende boekjaar
Overige zorgprestaties
Totaal

2021
€

2020
€

28.008.320
71.261.884
6.471.935
16.928.151
5.807.577
2.713.884

23.804.178
68.098.762
5.197.323
14.574.910
7.181.452
2.394.968

131.191.751

121.251.593

Toelichting:
De gevolgen van de coronacrisis lieten zich ook in 2021 voelen, hoewel niet in dezelfde mate als in 2020. In de loop van het
jaar verbeterde de bedbezetting, die - in combinatie met de tariefscomponent - zorgde voor een beperkte stijging van de Wlzopbrengsten. Grotere stijgingen werden gerealiseerd in de Zvw-, Jeugdwet- en Wmo-opbrengsten als gevolg van autonome
groei en het langer thuisblijven van toekomstige verpleeghuisbewoners met extra zorgondersteuning. Zie ook de bij deze
jaarrekening opgenomen coronabijlage.
Zorg-gerelateerde corona-compensatie heeft voor het grootste deel betrekking op het zorgdomein Wlz. Voor een
gedetailleerde specificatie wordt verwezen naar de coronabijlage. Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de
hoogte van de corona-compensatie 2021. Het in de opbrengsten verwerkte bedrag is daarom gebaseerd op een schatting.
Daarbij is rekening gehouden met de berekende omzetderving, de extra gemaakte coronakosten, toepasselijke wet- en
regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. De eventuele
verschillen tussen deze schatting en de uiteindelijke realisatie zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2022.

14. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Subsidies Zvw-zorg
Subsidie zorgbonus
Subsidies vanwege provincies en gemeenten
Overige subsidies

0
2.442.428
361.824
1.525.856

50.466
6.136.033
478.328
830.946

Totaal

4.330.108

7.495.773

Toelichting:
Evenals in 2020 heeft de rijksoverheid in 2021 een zorgbonus beschikbaar gesteld aan zorgmedewerkers als blijk van
waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Het bedrag is netto € 384,71 per medewerker (2020: € 1.000). Het totale
bedrag voor deze subsidie is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning daarvan
en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De
zorgbonussen zijn uitbetaald in december 2021. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de
toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag daarvoor worden geen bijzondere afrekeningsverschillen
verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief de belastingheffing daarover is verwerkt onder de
personeelskosten.
De stijging van het bedrag aan overige subsidies wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hogere bijdrage van het
rijk voor de subsidies stageplaatsen en praktijkleren en de toename van het personeelsbestand.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
15. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Overige opbrengsten:
- Opbrengsten voeding en hotelmatige diensten
- Opbrengsten overig

1.858.520
1.672.691

1.609.280
1.683.759

Totaal

3.531.211

3.293.039

Toelichting:
Het afschalen van allerlei activiteiten, zoals dagbesteding, en het sluiten van de restaurants in de verpleeghuizen als gevolg
van de coronacrisis leidde in 2020 tot een substantiële daling van de overige opbrengsten. In 2021 zijn deze activiteiten weer
deels opgestart waardoor de overige opbrengsten in 2021 een lichte stijging laten zien.

LASTEN
16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- Reis- en verblijfkosten
- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing
- Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
- Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

2021
€

2020
€

74.971.901
11.969.800
6.199.782

69.806.693
11.654.916
5.395.500

1.628.242
2.420.211
4.992.840

1.562.650
5.975.033
2.423.946

102.182.776

96.818.738

6.757.685
22.217

7.554.752
161.000

108.962.678

104.534.490

1.802

1.716

Toelichting:
De stijging van de salarissen en de reis- en verblijfkosten is een gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand en de
(grotendeels cao-gerelateerde) salarisstijgingen.
De sociale lasten zijn als gevolg van de tijdelijke verlaging van de ww-premie slechts in geringe mate gestegen (in relatieve
zin - ten opzichte van de uitbreiding van het personeelsbestand - zelfs gedaald).
De pensioenpremie is fors gestegen als gevolg van de verhoging door het PFZW van de pensioenpremie naar 25% (2020:
23,5%).
De andere personeelskosten zijn substantieel hoger vanwege de dotatie aan de voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren.
Zie de toelichting onder 1.5.
Personeel niet in loondienst is gedaald ten opzichte van 2020, maar blijft hoog als gevolg van de aanhoudende
personeelskrapte en een hoog ziekteverzuim.
Met betrekking tot de (subsidie) zorgbonus, wordt verwezen naar de toelichting op de subsidiebaten.
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17. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

2.717.174

2.792.732

Totaal afschrijvingen

2.717.174

2.792.732

Toelichting:
Na de in 2020 uitgevoerde herijking van de vastgoedstrategie heeft de afschrijvingslast zich in 2021 gestabiliseerd.

18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhouds en energiekosten
Huur en leasing
Totaal overige bedrijfskosten

2021
€

2020
€

3.802.865
9.611.735
2.950.472
2.439.520
5.820.672

3.908.100
7.172.633
3.383.651
2.308.141
5.714.564

24.625.264

22.487.089

Toelichting:
De bestrijding van de coronacrisis en het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe besmettingen heeft in 2020 tot hoge
hotelmatige en patiënt- en bewonersgebonden kosten geleid. Deze situatie heeft zich in 2021 voortgezet, maar in mindere
mate. Dit wordt zichtbaar in de daling van deze kosten ten opzichte van 2020. De kosten hebben echter nog niet het lagere
pre-coronaniveau bereikt.
De algemene kosten zijn gestegen als gevolg van de
* benodigde reserveringen voor productierisico's en budgetoverschrijdingen,
* reservering van een deel van de kwaliteitsmiddelen voor domotica (zie 1.5 toelichting balans, overige schulden),
* de per oktober 2020 ingevoerde uitbesteding van automatiseringsdiensten.

19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Rentelasten

-363.218

-412.386

Totaal financiële baten en lasten

-363.218

-412.386

Toelichting:
De rentelasten zijn gedaald als gevolg van een gerealiseerde renteherziening van een van de langlopende leningen.
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26. Honoraria accountant

2021
€

2020
€

151.855
8.573
28.133

151.913
4.480
33.578

188.561

189.971

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

Toelichting:
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening hebben betrekking op de totale honoraria voor het
onderzoek van de jaarrekening van het betreffende boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het betreffende
boekjaar zijn verricht.

27. Transacties met verbonden partijen
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.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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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 2021 is als volgt:
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling
J.J. Zielstra
1
2
3
4
5
6
7
8

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

H.J. van den Berg

A. Kranendonk

Bestuurder
1 mei 2018
31 juli 2021
Ja
100%
104.666
7.433

Bestuurder
4 juli 2016
heden
Ja
100%
180.062
12.743

Bestuurder
1 oktober 2021
heden
Ja
100%
40.873
3.183

112.099

192.805

44.056

112.099

193.000

48.647

Ja
100%
173.107
11.782

Ja
100%
173.092
11.782

184.889

184.874

185.000

185.000

E. Dijkgraaf
Voorzitter RvT
1 augustus 2019
heden

W. van der Hoeven
Vicevoorzitter RvT
1 juli 2018
heden

P.C. Bos
Lid RvT
1 september 2015
heden

Totale bezoldiging in het kader van de WNT

21.230

17.370

13.510

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

28.950

19.300

19.300

Vergelijkende cijfers 2020
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT

20.350

16.644

12.950

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

27.750

18.500

18.500

W.J. Visser
Lid RvT
1 januari 2015
heden

J.S. van der Heide
Lid RvT
25 september 2017
heden

Totale bezoldiging in het kader van de WNT

13.510

13.510

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

19.300

19.300

Vergelijkende cijfers 2020
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT

12.950

12.950

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

18.500

18.500

13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Vergelijkende cijfers 2020
1 (Fictieve) dienstbetrekking?
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris
10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Toezichthoudende topfunctionarissen
1
2
3
4

1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp aan Stichting 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
€ 193.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 28.950 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht
€ 19.300. Deze maxima worden niet overschreden.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring

19/05/2022
afgegeven d.d. ...................
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Lelie Zorggroep heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 19 mei 2022, 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.
H.J. van den Berg
Voorzitter raad van bestuur

W.G.
E. Dijkgraaf
Voorzitter raad van toezicht

W.G.
A. Kranendonk
Lid raad van bestuur

W.G.
W. van der Hoeven
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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24

Stichting Lelie Zorggroep

2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
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.

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.
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Stichting Lelie Zorggroep
Rotterdam
24486069

Considerans
Door de uitbraak van het coronavirus is 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 daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021 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.

Bestuursreflectie
In 2021 waren er wederom diverse coronagolven in Nederland en wereldwijd. Dat heeft helaas geleid tot het opnieuw instellen van verscherpte, landelijke maatregelen. Dit betekende dat ook voor onze
bewoners de coronamaatregelen werden aangescherpt. Er mochten minder bezoekers komen op de locaties en activiteiten werden beperkt of moesten anders worden georganiseerd. Ook waren er geregeld
corona-uitbraken op onze locaties.
Door het overlijden van bewoners daalde de bedbezetting en heeft het lang geduurd voordat de bedbezetting weer op het normale niveau kwam. Toekomstige bewoners bleven ook langer thuis met extra
zorgondersteuning. Dat gaf hun soms meer comfort dan een opname in een verpleeghuis met collectieve risico’s op besmetting met het virus.
Dit heeft bij Lelie zorggroep onder andere geleid tot een groei in de omzet van de extramurale zorg in 2021. De toenemende besmettingen in het najaar en de winter betekenden opnieuw een daling in de
bedbezetting die nog doorwerkt in 2022. Alle corona-ontwikkelingen betekenden voor onze medewerkers het (blijven) werken met beschermende kleding, cohortverpleging bij corona-uitbraken, extra
werkdruk en (eventueel) diensten opvangen van besmette collega's. Zij hebben vanaf de start van corona onder hoge druk gewerkt.
Deze drukt zich met name uit in toenemend ziekteverzuim. In 2020 heeft dit reeds effect gehad, maar in 2021 is het verzuim nog verder toegenomen. In de eerste maanden van 2022 is dit beeld niet
gewijzigd. Meer en meer moest een beroep worden gedaan op uitzendkrachten en heeft HRM extra ingezet op het werven van nieuwe collega's. We verwachten dat het verzuim in de loop van 2022 zal gaan
dalen (langzaam).

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie
Compensatie personele meerkosten corona
Compensatie materiële meerkosten corona
Corona-compensatie uit hoofde van NOW*
Overige corona-compensatie
Totaal toegekende corona-compensatie

€
€
€

Wlz
4.561.401
1.253.243 €
686.082 €

€

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021*
Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021

€
€

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2021
- begroting 2021
- jaarrekening 2020
- jaarrekening 2019

€
€
€
€

Zvw

Wmo

Fz

Jw

Overig

189.443 €
167.873 €

136.506 €
51.665 €

48.175
18.004

6.500.725 €

357.316 €

188.171 €

66.180 €

-

€

1.081.218 €
5.419.507 €

147.292 €
210.024 €

56.451 €
131.720 €

19.854
46.326 €

-

€

76.681.391
72.630.861
73.562.482
63.850.213
7,07%

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie
2021 in opbrengsten 2021

€
€
€
€

28.218.344
24.541.788
24.843.324
24.135.021
0,74%

€
€
€
€

17.059.871
14.469.013
15.011.021
13.174.639

€
€
€
€

0,77%

6.518.261
5.596.685
5.345.563
4.180.649

€
€
€
€

0,71% ##############

-

€
€
€
€
€
€

Totaal
4.561.401
1.627.367
923.624
7.112.392

-

€
€

1.304.815
5.807.577

€
€
€
€

139.053.070
124.333.829
132.040.405
113.125.392

10.575.203
7.095.482
13.278.015
7.784.870
0,00%

4,18%

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021
Voor de Wlz is sprake van overschrijding van de productieafspraak die in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt. Hierover vindt afstemming met de zorgkantoren plaats. Uit voorzichtigheid is
deze post daarom nog niet in de jaarrekening verwerkt. Voor de Zvw zijn de kosten in het kader van de Covid-unit als risico opgenomen, omdat het addendum met de zorgverzekeraar nog ontbreekt.
Daarnaast hebben we een risico opgenomen voor de meerkosten Zvw omdat uit de voorlopige terugkoppeling Zvw 2020 blijkt dat niet alle meerkosten worden vergoed. Het is op dit moment nog onduidelijk
hoe dit doorwerkt in de berekeningen van 2021. Voor Wmo en Jw is een risico opgenomen met betrekking tot de personele kosten. In de gesprekken die in het afgelopen jaar zijn geweest met verschillende
gemeenten wordt deze post steeds vaker ter discussie gesteld.

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021
Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening
begroting 2021 jaarrekening
jaarrekening
2021
2020
2019
2.384.736 €
2.170.006 €
1.813.708 €
1.103.686
1,71%
1,75%
1,37%
0,98%
n.v.t.
-0,03%
0,34%
0,74%
-42.165,82

Resultaat boekjaar
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten)
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019

€

Verloop resultaat(ratio)
€3.000.000

2,0%

€2.500.000

1,5%

€2.000.000
€1.500.000

1,0%

€1.000.000

0,5%

€500.000
€-

0,0%
jaarrekening 2021

begroting 2021
Resultaat boekjaar

jaarrekening 2020

jaarrekening 2019

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten)

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio
Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen. Dit geldt ook voor de resultaatratio's. Resultaatsratio op basis van de jaarrekening 2021 ligt in lijn met die op basis van begroting 2021. Wanneer Lelie
zorggroep de volledige corona-compensatie ontvangt, inclusief het deel dat (veiligheidshalve) niet in de jaarrekening is verwerkt, komt de resultaatratio voor 2021 afgerond nog steeds uit op 1,72%. Dit ligt
nog onder de voor 2021 begrote resultaatratio. Dit is een gevolg van het feit dat niet alle coronaschade wordt vergoed.
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Ondertekening en waarmerking
Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 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.
Ondertekening door het bestuur
Rotterdam, 19 mei 2022

H.J. van den Berg

Waarmerk accountant ter identificatie

WG

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

A. Kranendonk

WG

Behorend bij verklaring
19/05/2022
afgegeven d.d. ...................
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)
Werknemers
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

Derden

Aantal
3531

Euro
€ 6.355.800,00

3372

€ 3.372.000,00
92

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)
Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

Aantal
97

Euro
€ 169.750,00

€ 92.000,00

€ 2.601.232,71

Totaal
Aantal
3628

Euro
€ 6.525.550,00

3372

€ 3.372.000,00

92

€ 92.000,00

€ 2.601.232,71

€ 69.000,00
€ 69.000,00

€ 2.601.232,71
€ 69.000,00
€ 2.670.232,71

€ 382.567,29

€ 8.750,00

€ 391.317,29

Ja
Ja

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring
19/05/2022
afgegeven d.d. ...................
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
Werknemers
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)

Aantal
3518

Euro
€ 2.436.144,64

3496

€ 1.344.946,16
33

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c)
Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

Derden
Aantal
33

Totaal

Euro
€ 22.216,92

€ 12.695,43

€ 1.075.956,93

Aantal
3551

Euro
€ 2.458.361,56

3496

€ 1.344.946,16

33

€ 12.695,43

€ 1.075.956,93

€ 9.521,49
€ 9.521,49

€ 1.075.956,93
€ 9.521,49
€ 1.085.478,42

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

€ 15.241,55

€ 0,00

€ 15.241,55

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

Ja
Ja

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring

19/05/2022
afgegeven d.d. ...................
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