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1 JAARREKENING
1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1
2

42.258.072
606.987
42.865.059

39.765.107
95.575
39.860.682

3
4
5
6

34.888
186.558
710.354
7.399.676
8.331.476

33.877
534.442
960.813
5.086.121
6.615.253

51.196.535

46.475.935

31-dec-18
€

31-dec-17
€

45
17.066.465
17.066.510

45
15.550.451
15.550.496

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

3.622.052

3.506.828

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9

22.847.714

19.938.777

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden

4
10

7.660.259
7.660.259

7.479.834
7.479.834

51.196.535

46.475.935

Totaal passiva
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018
Ref.

2018
€

2017
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

13

56.380.746

53.818.132

Subsidies (excl. Wmo en Jeugdwet)

14

380.754

365.024

Overige bedrijfsopbrengsten

15

622.514

478.116

57.384.014

54.661.272

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

16

39.237.187

37.250.599

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

3.441.390

3.422.046

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

18

-

-

Overige bedrijfskosten

19

12.512.027

11.696.482

55.190.604

52.369.127

2.193.410

2.292.145

-677.396

-785.178

1.516.014

1.506.967

2018
€

2017
€

Toevoeging / onttrekking:
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

1.516.014
-

1.506.967
-

TOTAAL

1.516.014

1.506.967

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

20

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 (€ X 1.000)
Ref.nr.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waarderverminderingen
- mutaties voorzieningen
- vordering op grond van compensatieregeling

2018
€

€

2.193
1/17
8
2

3.441
116
-522

2.292
3.422
-657
-

3.036
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk - overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Ontvangen interest
Betaalde interest

-1
250

1
3

4
10

348
-3

-257
233
595
5.824

20
20

-678

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-20
5.038
1
-779

-678
5.146

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

2.765

3
5

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1

-5.937
2

-778
4.260

-4.685
-5.934

9

4.500

9

-1.397

2017
€

-4.685

-1.347
3.103

-1.347

Mutatie geldmiddelen

2.314

-1.772

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

5.086
7.400
2.314

6.859
5.086
-1.772

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Voor een toelichting op de afzonderlijke posten wordt
verwezen naar de toelichting op de balans en resultatenrekening.

6

Severinus

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
Severinus is gevestigd aan de Platanenlaan 28 te Veldhoven en is geregisteerd onder KvK-nummer 41088260. Severinus verleent in de
regio Zuidoost-Brabant diensten aan mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking; wonen, logeren, dagbesteding,
vorming en training, vrijetijdsbesteding, thuiszorg, advies, ondersteuning en behandeling.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling ex artkel 2:384 lid 3 BW mede gebaseerd op de positieve
ontwikkeling omtrent eigen vermogen, solvabiliteit, liquiditeit alsmede (liquiditeits)prognoses.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De cijfers voor 2017
worden, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Ten behoeve van boekjaar 2018 is dit niet aan
de orde geweest.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen, zijn naar de mening van het management, het meest kritisch voor het weergeven van de
financiele positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: materiële vaste activa.
Verbonden partijen
Voor zover sprake is van verbonden partijen, is Severinus uitsluitend transacties aangegaan onder normale marktconforme condities.

Consolidatie
Consolidatie is niet aan de orde, aangezien er geen verbonden partijen zijn die kwalificeren als groepsmaatschappij.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die
hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal
plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en
niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijs niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn
overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische
realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit niet aan de orde is, wordt
dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Severinus.
Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen.
Op grond vindt geen afschrijving plaats.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.
De afschrijvingstermijn voor gebouwen is 40 jaar en is gebaseerd op de economische levensduur. De overige componenten zoals
verbouwingen, installaties en overige aanpassingen worden afgeschreven cf. de verwachte gebruiksduur van deze componenten.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
bedrijfseconomische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond en op onderhanden
projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen : 2,5 %, 5 % en 10 %
• Machines en installaties
: 5 %, 10 %, 15 % en 20 %
• Inventaris
: 10 %
• Vervoermiddelen
: 20 %
• ICT
: 20 %
Binnen de subcategorieën van de activa worden diverse afschrijvingspercentages gehanteerd afhankelijk van de economische
levensduur van de betreffende activa.
Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan
de samenstellende delen.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële vaste activa
Disagio is geactiveerd als een financieel actief en wordt als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend. De nog niet
in de winst- en verliesrekening verwerkte bedragen zijn als balanspost opgenomen.
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie bij het UWV aanvragen voor dienstverbanden die zijn
geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat om dienstverbanden van (langdurig) zieke werknemers die de werkgever heeft ontslagen en aan
wie een transitievergoeding is betaald. De wet die compensatie van de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding
regelt, is op 20 juli 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Severinus heeft uit dien hoofde een vordering opgenomen welke
compensatie van reeds betaalde transitievergoedingen omvat in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met eind 2018 ('oude situaties'),
alsmede nog te betalen transitievergoedingen in de toekomst welke verband houden met in de voorziening langdurig zieken
opgenomen medewerkers. De vordering is nominaal opgenomen.
Vaste activa - bijzondere waardevermindering
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend kan worden. Als dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde
van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting
zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde
van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Severinus beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan bijzondere waardevermindering onderhevig
is. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Severinus beschouwt de totale organisatie als één kasstroom genererende eenheid. De activa maken deel uit van een groter geheel
waarbij sprake is van onderlinge afhankelijkheid en samenhang van de activa. In de zorgsector is het ook onwaarschijnlijk dat het
individueel vastgoed kan worden aangemerkt als kasstroomgenererende eenheid, omdat niet het vastgoed op zichzelf kasstromen
genereert, maar de aciviteiten die er plaatsvinden. De keuze om de stichting als geheel als één kasstroomgenererende eenheid te
beschouwen, sluit ook aan op het sturingsmodel van Severinus en is passend binnen de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ121).
Severinus heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de
kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering
samenhangende activa per 31 december 2018. Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante
waarde van de kasstromen zijn:
• Verwachte resterende gebruiksduur per pand, gelet op de ontwikkeling van de zorgmarkt en de kwaliteit van het pand, uitgaande
van een economische levensduur van 40 jaar voor gebouwen;
• Scheiden wonen en zorg: uitgangspunt is dat de invulling zodanig zal zijn dat per saldo een vergelijkbare dekking voor de
kapitaallasten wordt verkregen;
• Een disconteringsvoet van 2018 van 4,0% (2017: 4,0%), gebaseerd op een gemiddelde kostenvoet van het eigen en vreemd
vermogen;
• De ZZP-mix is gebaseerd op de begroting 2019 met een bezettingsgraad van 97% (begroting 2018: 97%). Gezien de vergrijzing en
wachtlijsten die Severinus kent heeft de intramurale bezettingsgraad een stabiel karakter;
• De volgende indexering wordt toegepast op de NHC-opbrengsten: 2% vanaf 2020. In 2020 wordt rekening gehouden met een
(éénmalige) korting van 4%. De NHC-opbrengsten 2019 zijn op basis van de werkelijke NHC-tarieven 2019.
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt Severinus op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere
waardeverminderingen bepaalt Severinus de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt
dit direct in de winst-en-verliesrekening.
Severinus heeft op grond van de doorlichting van haar vastgoedportefeuille vastgesteld, dat er geen sprake is van bijzondere
waarderverminderingen.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Severinus heeft ultimo 2018
geen vaste activa beschikbaar gesteld voor vervreemding.

9

Severinus

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële instrumenten
Algemeen
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden, overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten worden verwerkt
tegen reële waarde.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. De
aflossingsverplichtingen voor het komend boekjaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende schulden.
Derivaten, gekochte leningen en obligaties
Deze financiële instrumenten binnen Severinus zijn in 2018 niet gebruikt.
Severinus maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële instrumenten die de organisatie blootstelt aan markten/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Vorderingen
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen
geamortiseerde kostprijs. Een eventuele voorziening dubieuze debiteuren is getroffen op de vorderingen op grond van verwachte
oninbaarheid. Op grond van beoordeling van de debiteurenportefeuille is een voorziening voor het huidige boekjaar niet nodig.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn gewaardeerd op nominale
waarde. Rekening-courantschulden bij banken zijn (indien van toepassing) opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
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 contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans
opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Onderstaand worden de grondslagen per afzonderlijke voorziening nader toegelicht:
Voorziening jubilea
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstig te verwachten uitkeringen aan personeelsleden die cf. de CAO een
12,5-, 25-, of 40-jarig dienstjubileum of de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Bij de berekening van deze voorziening is rekening
gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 2% per jaar en een disconteringsvoet van 4% (2017: 4%). De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Er is een contante waarderingsmethode toegepast.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorziening persoonlijk budget levensfase
Deze voorziening heeft betrekking op de verplichting van het persoonsgebonden budget levensfase zoals vastgelegd in de CAO. De PBL
wordt ieder jaar aan het eind van het boekjaar bepaald voor de niet opgenomen PBL-uren alsmede de overgangsregeling voor
medewerkers tussen de 45 en 50 jaar. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De
berekening voor niet opgenomen PBL-uren is gebaseerd op nominale waarde. De berekening voor de overgangsregeling voor
medewerkers tussen de 45 en 50 jaar is gebaseerd op de contante waarde, waarbij de disconteringsvoet 4% bedraagt (2017: 4%). De
berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening langdurig zieken
Voor de voorziening langdurig zieken is vanaf 2015 een voorziening gevormd. Deze voorziening is gevormd voor die werknemers die
momenteel langdurig ziek zijn en waarvan verwacht wordt dat zij niet meer terugkeren bij Severinus. De berekening is gebaseerd op
het salaris (inclusief sociale lasten) van het eerste jaar ziekte (100%) en het tweede jaar ziekte (70%). Eveneens wordt in de berekening
rekening gehouden met de transitievergoeding aan het einde van het tweede jaar.
Tegenover deze transitievergoeding staat een even grote vordering, welke afzonderlijk onder de vorderingen is opgenomen, uit hoofde
van de wetswijziging die op 20 juli 2018 is ingegaan en wettelijke compensatie mogelijk maakt.
De voorziening is gewaardeerd op basis van nominale waarde.
Voorziening onregelmatigheidstoelsag
Ultimo 2016 is een voorziening gevormd voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie over de jaren 2012 tot en met 2015,
berekend op basis van 8,3% ORT over de totaal betaalde ORT in deze jaren, incusief bijbehorende verschuldigde werkgeverslasten. Eind
2017 heeft de uitbetaling plaatsgevonden van het merendeel van deze ORT-voorziening. Ultimo 2018 resteert een bedrag van € 35.000
van de nog niet geclaimde ORT over de jaren 2014 en 2015 van mensen die niet meer in dienst zijn bij Severinus. De voorziening is
gewaardeerd op basis van nominale waarde.
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 één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het
komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
Operationele leasing
Bij Severinus kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn,
niet bij Severinus ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan
dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening
op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten
worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie
wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de
verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de
verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen
kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode
waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste
van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting
is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Pensioenen
Severinus 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 Severinus. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Severinus betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De
'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2018 bedroeg de dekkingsgraad 97,5%. Het vereiste niveau van de
dekkingsgraad is ruim 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 9 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet
geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te
voeren. Severinus 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. Severinus heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Severinus heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie
wordt als last verantwoord in de winst- en verliesrekening.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als
gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden
tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding
opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na
afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen.
Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichting af te wikkelen.
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.
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa
en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt
of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als
het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in
mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de resultatenrekening.

Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft Severinus de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg
overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig de
landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die
leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de Raad
van Bestuur van de stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in een volgend jaar.
Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate
voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door
medewerkers, retourberichten iWmo, overeengekomen social return en specifieke bevindingen uit controle van de verantwoordingen.
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting
een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan
ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld. Dit laatste is bij Severinus niet van toepassing omdat alle
gemeenten waarmee Severinus een overeenkomst heeft afgesloten hiermee hebben ingestemd.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter de Raad
van Bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het
resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2018 of later.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.4 Grondslagen van segmentering
Severinus levert gehandicaptenzorg en beschouwt alle geleverde zorg als één segment.
1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en is samengesteld uit de kasstroom uit operationele,
investering- en financieringsactiviteiten. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de rente, opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de aflossing, als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen niet begrepen in de mutatie van de liquide middelen. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide
middelen.
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.
1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich
gehouden aan de beleidsregels WNT 2018, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
1.4.8 Fiscale positie
Door de invoering van de Wmo en Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
organisatie van Wmo en jeugdzorg aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met
de diverse aanbieders van Wmo en jeugdzorg. Voor Severinus zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot
2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke)
vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat zorginstellingen
veelal geen beroep meer kunnen doen op de zogenoemde ‘subsidie-vrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt
voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de zorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel
een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal
vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn
om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de
vennootschapsbelasting. De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en is tot de conclusie
gekomen dat er geen sprake is van een belastingplicht.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

31.081.073
6.443.980
3.600.737
1.132.282
-

29.311.326
5.467.907
2.779.921
2.205.953
-

Totaal materiële vaste activa

42.258.072

39.765.107

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

39.765.107
5.936.776
3.441.390
2.421

38.502.101
4.685.052
3.422.046
-

Boekwaarde per 31 december

42.258.072

39.765.107

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

Toelichting:
De investering in materiële vaste activa hebben betrekking op onderstaande projecten:
- Nieuwbouw Wilgeman 4a-4b
- Renovatie Wilgeman 4 (interim huisvesting)
- Renovatie woningen fase 1 en fase 2
- Verbouwing Zandoerleseweg 10
- Verbouwing Eegwortel 5
- Aanbouw kamer Nieuwe Kerkstraat 35
- Ombouwen zwembad Honk 1
- Herinrichting tuinen woonwijk de Berkt
- Renovatie dagbestedingen
- Aanpassing terrein Wilgeman/boerderij
- Reguliere verbouwingen
- Inventaris
- ICT
- Vervoermiddelen

€ 1.072.000
€ 566.000
€ 551.000
€ 214.000
€ 196.000
€ 178.000
€ 141.000
€ 113.000
€ 111.000
€ 104.000
€ 1.038.000
€ 741.000
€ 869.000
€ 43.000
€ 5.937.000

Severinus is voor 100% juridisch en economisch eigenaar van de vaste activa. Er zijn zekerheden gesteld ter hoogte van € 40.600.000.
Over het boekjaar 2018 hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.
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 PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Disagio
Vordering op grond van compensatieregeling

84.950
522.037

95.575
-

Totaal financiële vaste activa

606.987

95.575

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
2018
€
Boekwaarde per 1 januari

95.575

Bij: compensatieregeling transitievergoedingen
Bij: disagio op nieuwe leningen
Af: amortisatie disagio op rentekosten

522.037
-10.625

Boekwaarde per 31 december

606.987

Toelichting:
Het disagio is ontstaan in 2015 naar aanleiding van de borgstelling door WfZ ten behoeve van de afgesloten geldlening van € 5.000.000.
De afboeking op disagio betreft de rentekosten die aan de opeenvolgende verslagperioden worden toegerekend.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.7.
Compensatieregeling transitievergoedingen: op 20 juli 2018 is een wet gepubliceerd die het mogelijk maakt in aanmerking te komen voor de
compensatieregeling transitievergoedingen in het kader van de beëindiging van het dienstverband van (langdurig) zieke medewerkers. Deze wet
treedt in werking op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die op verzoek van werkgever zijn geëindigd vanaf 1
juli 2015. De aanvraag kan pas worden ingediend na 1 april 2020 doch uiterlijk 30 september 2020.
Severinus heeft hiervoor ultimo 2018 een vordering opgenomen met een totaalbedrag van € 522.037, welke ten gunste komt van het resultaat
van 2018.

3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Voedingsmiddelen
Overige voorraden

34.888
-

33.877
-

Totaal voorraden

34.888

33.877

Toelichting:
De voorraad voedingsmiddelen is licht toegenomen ten opzichte van boekjaar 2017.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot Wlz

t/m 2015
€

2016
€

2017
€

2018
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

-

-

534.442

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten

-

-

219
-534.661

186.558

186.558
219
-534.661

Subtotaal mutatie boekjaar

-

-

-534.442

186.558

-347.884

Saldo per 31 december

-

-

-

186.558

186.558

Stadium van vaststelling:

c

c

c

a

534.442

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

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoeding ter dekking van het wettelijk budget
Af: overige ontvangsten
Totaal financieringsverschil
Toelichting:
De nacalculaties zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot en met 2017 volledig verwerkt.
Het financieringstekort per einde 2018 (€ 187.000) betreft de nog te verwerken nacalculatie van dit boekjaar.
De vorderingen op derden zijn als zekerheid verpand aan de Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
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31-dec-18
€

31-dec-17
€

186.558
186.558

534.442
534.442

2018
€

2017
€

53.795.600
53.609.042
-

51.170.687
50.636.245
-

186.558

534.442

Severinus

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
5. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen op debiteuren (externen)
Vorderingen op debiteuren (cliënten)
Nog te factureren omzet
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

146.242
78.636
210.170
222.365
52.941

228.975
108.425
195.142
329.705
98.566

Totaal debiteuren en overige vorderingen

710.354

960.813

Toelichting:
De post debiteuren en overige vorderingen is afgenomen met € 250.000.
Vorderingen op debiteuren (externen): deze post bestaat, net zoals voorgaand jaar, voornamelijk uit vorderingen uit hoofde van
persoonsgebonden budget, Jeugdwet en Wmo. Ultimo 2018 is het openstaand saldo van de gemeenten € 23.000 en daarmee
€ 77.000 lager dan ultimo 2017 (€ 100.000).
Vorderingen op debiteuren (cliënten): dit betreft de incasso van onze cliënten over de maand december; deze vindt altijd in het komend boekjaar
plaats. De incasso tot en met november is in het huidig boekjaar verwerkt.
Vooruitbetaalde bedragen: dit betreft de incasso van IZZ premie en vooruitbetalingen inzake ICT, huur en opleidingen. De vooruitbetaalde
facturen van ICT en opleidingen zijn lager dan voorgaand boekjaar.
Nog te ontvangen bedragen: dit betreft diverse vorderingen waaronder een te ontvangen bedrag met betrekking tot de energieafrekening
(€ 24.000).
Alle bovenstaande vorderingen hebben een looptijd kleiner dan 1 jaar.
De vorderingen op derden zijn als zekerheid verpand aan de Rabobank Eindhoven-Veldhoven.

6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen

7.379.422
20.254

5.053.917
32.204

Totaal liquide middelen

7.399.676

5.086.121

Toelichting:
De liquide middelen nemen toe met een bedrag van € 2.314.000.
Voor de financiering van Wilgeman 4a-4b is eind 2017 een langlopende financiering afgesloten van € 2.000.000 welke medio 2018 is gestort.
Tevens is eind 2018 een langlopende lening afgesloten en gestort van € 2.500.000 ter financiering van de renovaties van fase 1 woningen.
Severinus heeft deze uitgaven in eerste instantie uit eigen middelen voorgefinancierd.
Voor meer informatie wordt verwezen naar 1.3 Kasstroomoverzicht over 2018.
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
De kredietfaciliteit bedraagt sinds januari 2018 € 1.000.000.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

45
17.066.465
-

45
15.550.451
-

Totaal eigen vermogen

17.066.510

15.550.496

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

45

-

-

45

45

-

-

45

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserves

-

-

-

-

Totaal bestemmingsreserves

-

-

-

-

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsfondsen:
Bestemmingsfondsen

15.550.451

1.516.014

-

17.066.465

Totaal bestemmingsfondsen

15.550.451

1.516.014

-

17.066.465

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Algemene reserves:
Overige reserves:

-

-

-

-

Totaal algemene en overige reserves

-

-

-

-

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Toelichting:
Bestemmingsfondsen:
Vanaf 2015 worden behaalde resultaten uit zorgactiviteiten uit hoofde van de Wet langdurige zorg alsook Wmo en Jeugdwet hieronder
gepresenteerd.
Het positieve resultaat 2018 (€ 1.516.014) wordt volledig toegevoegd aan het bestemmingsfonds.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA
8. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2018
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2018
€

Voorziening jubilea
Voorziening persoonlijk budget levensfase
Voorziening langdurig zieken
Voorziening onregelmatigheidstoeslag

423.884
2.764.467
264.689
53.788

65.430
1.070.622
183.058
-

39.639
919.229
129.060
1.638

96.814
17.506

449.675
2.915.860
221.873
34.644

Totaal voorzieningen

3.506.828

1.319.110

1.089.566

114.320

3.622.052

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen ( < 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar)
Hiervan langlopend ( > 5 jaar)

€
€
€

1.207.900
2.414.152
249.675

Toelichting per categorie voorziening:
Het totaal aan voorzieningen is toegenomen met € 115.000.
Voorziening jubilea:
Bij de voorziening jubilea vindt jaarlijks, afhankelijk van het personeelsbestand en verwacht uitstroompercentage van
medewerkers, een dotatie dan wel een onttrekking plaats.
Voorziening persoonlijk budget levensfase:
Voor het persoonlijk budget levensfase (PBL) is een voorziening gevormd voor de niet opgenomen PBL-uren alsmede voor de overgangsregeling
voor medewerkers tussen de 45 en 50 jaar. In 2018 zijn ongeveer 46.000 PBL-uren opgebouwd (jaarlijkse opbouw) daarnaast zijn ongeveer
43.000 uren opgenomen. Ultimo 2018 resteert nog een saldo van ruim 131.000 PBL-uren.
Voorziening langdurig zieken:
Vanaf 2015 is een voorziening langdurig zieken in de jaarrekening opgenomen. Deze voorziening wordt gevormd voor die werknemers die
momenteel langdurig ziek zijn en waarvan verwacht wordt dat zij niet meer terugkeren bij Severinus. Ultimo 2018 zijn 7 medewerkers in deze
voorziening ondergebracht (2017: 11 medewerkers).
Voorziening onregelmatigheidstoeslag:
Ultimo 2016 is een voorziening gevormd voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie over de jaren 2012 tot en met 2015. Eind 2017
(november en december) heeft de uitbetaling plaatsgevonden en is derhalve als onttrekking van de voorziening geboekt. Het gedeelte dat is
berekend over 2012 en 2013 en niet is geclaimd door mensen die niet meer in dienst zijn is reeds vrijgevallen (totaal € 35.000). Het restantbedrag
bestaat uit de nog niet geclaimde ORT over de jaren 2014 en 2015 van mensen die niet meer in dienst zijn bij Severinus.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA
9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

22.847.714
-

19.938.777
-

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

22.847.714

19.938.777

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

21.286.090
4.500.000
1.397.313

22.633.403
1.347.313

Stand per 31 december

24.388.777

21.286.090

1.541.063

1.347.313

Stand langlopende schulden per 31 december

22.847.714

19.938.777

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden ( < 1 jaar), aflossingsverplichtingen
€
Langlopend deel van de langlopende schulden ( > 1 jaar) (balanspost)
€
Hiervan langlopend ( > 5 jaar)
€

1.541.063
22.847.714
16.984.154

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

€
€
€

1.347.313
19.938.777
14.868.794

Toelichting:
Voor alle langlopende leningen afgesloten vóór 2018, is een borgstelling door het WfZ afgegeven. Severinus heeft hiervoor in 2015 aan het WfZ
hypotheek verstrekt op onderliggende onroerende zaken. Leningen afgesloten in 2018 zijn ongeborgd. Daarvoor is een gedeeld hypotheekrecht
van toepassing.
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar hoofdstuk 1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018.
De aflossingsverplichting komend boekjaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

21

Severinus

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA
10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

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

1.538.829
1.541.063
1.601.785
197.069
39.485
1.291.262
801.284
3.895

1.452.530
1.347.313
1.556.807
49.829
349.966
1.187.439
805.429
-

41.763
603.824

52.430
678.091

Totaal overige kortlopende schulden

7.660.259

7.479.834

Toelichting:
De totale kortlopende schulden nemen toe met een bedrag van € 180.000.
Crediteuren:
Het saldo van de post Crediteuren is hoger dan voorgaand jaar door de effecten van het investeringsprogramma.
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen:
Deze nemen toe ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van de door Triodos Bank verstrekte leningen.
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar hoofdstuk 1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018.
Schuld ter zake pensioenen:
Het saldo van de schulden terzake pensioenen neemt toe met een bedrag van € 147.000. Deze toename hangt samen met het latere tijdstip van
factureren door PFZW.
Vakantiedagen:
Het saldo vakantiedagen is iets afgenomen met een bedrag van € 4.000. De openstaande uren zijn met bijna 2.000 afgenomen naar een
openstaand saldo van ongeveer 36.500 uur.
Nog te betalen bedragen:
Hieronder vallen bedragen met een looptijd korter dan 1 jaar zoals accountantskosten, investeringen, opleidingskosten, onderhoudscontracten
en kosten apotheek.
Onder de post 'overig' binnen nog te betalen bedragen zijn per ultimo 2018 een tweetal rekening courantverhoudingen opgenomen waarvan de
looptijd langer kan zijn dan 1 jaar.
Specificatie rekening courantverhoudingen:
- Saldo woonhuisbudget vanuit Gemeenschappelijk Fonds Cliëntgelden
- Reserve Gemeenschappelijk Fonds Cliëntgelden
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€
€
€

31-dec-2018
96.144
177.780
273.924

€
€
€

31-dec-2017
100.142
169.705
269.847
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
11. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markten/of kredietrisico’s. Deze risico's financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of
markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit
voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de
financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van
het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij CZ Zorgkantoor Zuidoost Brabant. Het maximale bedrag
aan kredietrisico bij het Zorgkantoor bedraagt € 4.483.000 (omzet per maand). Het maximale kredietrisico op vorderingen op PGB-cliënten (2%)
bedraagt € 115.000. Het maximale kredietrisico op vorderingen op Wmo en Jeugdwet (1%) bedraagt € 47.000. Het maximale kredietrisico op
vorderingen op cliënten (1%) is nihil, gezien de overeengekomen incasso-overeenkomst.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij de leningen is sprake van
een vast rentepercentage over de gehele looptijd, danwel een rentevaste periode van meerdere jaren. De leningen worden aangehouden tot het
einde van de looptijd. Severinus heeft daarom als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om tussentijdse rentefluctuaties
te beheersen.
Het beleid met betrekking tot het aantrekken van externe financieringen en het beheersen van rente- en kasstroomrisico’s is vastgelegd in het
treasurystatuut van Severinus.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt
niet materieel af van de boekwaarde.
12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komend jaar € 1.295.872,
voor de komende 5 jaar € 6.000.516 en daarna € 8.437.510. De resterende looptijd van de huurcontracten variëren van 1 jaar (onbepaalde tijd)
tot 19,5 jaar.
Waarborgfonds
Severinus is als WfZ-deelnemer via het obligo mederisicodragend. Als het WfZ ondanks alle ingebouwde zekerheden op zijn garantieverplichting
wordt aangesproken en in het geval dat het WfZ-vermogen onvoldoende is om aan de garantieverplichting aan geldgevers te kunnen voldoen,
dan kan het WfZ via de obligoverplichting een beroep doen op de financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in dat geval geboden in de
vorm van een renteloze lening aan het WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de resterende schuld van de geborgde lening(en).
Diverse
Verplichtingen t.b.v. renovatie woning Stulp 6-8 voor het komende jaar; voor een totaalbedrag van:

€

645.350

De huurovereenkomst van kopieerapparaten heeft een looptijd van 72 maanden: periode 01-10-2015 tot en met 30-09-2021.
Het bedrag van de verplichting ultimo 2018 voor het komende jaar bedraagt:
Het bedrag van de verplichting ultimo 2018 voor 1 tot 5 jaar bedraagt:

€
€

46.410
81.218

Per 1 februari 2018 is een contract aangegaan met een ander schoonmaakbedrijf. Dit contract heeft een looptijd van 36 maanden.
Het bedrag van de verplichting ultimo2018 voor het komende jaart bedraagt:
€
Het bedrag van de verplichting ultimo 2018 voor 1 tot 5 jaar bedraagt:
€

936.318
1.014.345

De overeenkomst t.b.v. onderhoud groenvoorzieningen is verlengd voor een periode van 3 jaar en loopt door tot en met 31-03-2020.
Het bedrag van de verplichting ultimo2018 voor het komende jaart bedraagt:
€
Het bedrag van de verplichting ultimo 2018 voor 1 tot 5 jaar bedraagt:
€

150.100
37.525

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties
noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er
hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

55.628.332
26.317.006

10.196.724
4.728.817

7.599.808
4.819.887

2.205.953
-

-

75.630.817
35.865.710

Boekwaarde per 1 januari 2018

29.311.326

5.467.907

2.779.921

2.205.953

-

39.765.107

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- activering onderhanden projecten
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

3.803.384
2.033.637
-

1.554.440
578.367
-

1.652.623
829.386
-

4.284.153
-5.357.824
-

-

5.936.776
3.441.390
-

terugname geheel afgeschreven activa
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.176.896
1.176.896

400.965
400.965

649.391
649.391

-

-

2.227.252
2.227.252

-

-

7.500
5.079
2.421

-

-

7.500
5.079
2.421

1.769.747

976.073

820.816

-1.073.671

-

2.492.965

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

58.254.820
27.173.747

11.350.199
4.906.219

8.595.540
4.994.803

1.132.282
-

-

79.332.841
37.074.769

Boekwaarde per 31 december 2018

31.081.073

6.443.980

3.600.737

1.132.282

-

42.258.072

0 - 10%

5 - 20%

10 - 20%

-

-

desinvesteringen
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa
€

Totaal
€

Severinus

1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Specificatie; bedrijfsgebouwen en terreinen

Grond
€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

2.039.071
-

Boekwaarde per 1 januari 2018

2.039.071

Verbouwingen
€

Bouwrente &
aanloopkosten
€

Overige
aanpassingen
€

Totaal
bedrijfsgebouwen
en terreinen
€

365.050
182.526

18.451.507
9.261.951

2.334.217
1.367.182

2.186.112
1.460.178

55.628.332
26.317.006

15.514.981

182.524

9.189.556

967.035

725.934

29.311.326

Gebouwen
€

Semi permanente
gebouwen
€

2.830.602
2.138.377

27.421.773
11.906.792

692.225

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- activering onderhanden projecten
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

-

561.937
131.218
-

1.302.023
757.996
-

654.535
43.707
-

1.216.358
874.501
-

45.314
-

68.531
180.901
-

3.803.384
2.033.637
-

terugname geheel afgeschreven activa
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

216.085
216.085

610.823
610.823

349.988
349.988

1.176.896
1.176.896

desinvesteringen
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

430.719

544.027

610.828

341.857

-45.314

-112.370

1.769.747

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

2.039.071
-

3.392.539
2.269.595

28.723.796
12.664.788

1.019.585
226.233

19.451.780
9.920.367

1.723.394
801.673

1.904.655
1.291.091

58.254.820
27.173.747

Boekwaarde per 31 december 2018

2.039.071

1.122.944

16.059.008

793.352

9.531.413

921.721

613.564

31.081.073

0,0%

5,0%

2,5%

5,0%

5,0%

2,5%

10,0%

Afschrijvingspercentage
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Specificatie; andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

ICT
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

4.963.819
2.983.925

801.432
738.656

1.834.557
1.097.306

7.599.808
4.819.887

Boekwaarde per 1 januari 2018

1.979.894

62.776

737.251

2.779.921

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

741.065
439.580

42.870
19.802

868.688
370.004

1.652.623
829.386

- terugname geheel afgeschreven activa
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

629.993
629.993

4.688
4.688

14.710
14.710

649.391
649.391

-

7.500
5.079
2.421

-

7.500
5.079
2.421

301.485

20.647

498.684

820.816

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.074.891
2.793.512

832.114
748.691

2.688.535
1.452.600

8.595.540
4.994.803

Boekwaarde per 31 december 2018

2.281.379

83.423

1.235.935

3.600.737

10,0%

20,0%

20,0%

- desinvesteringen
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Disagio
leningen
€
Boekwaarde per 1 januari 2018
Disagio (nieuwe leningen)
Amortisatie (dis)agio

Compensatieregeling transitievergoedingen
Boekwaarde per 31 december 2018

Vordering op
grond van
compensatieregeling

Totaal
€

95.575

-

95.575

-

-

-

-10.625

-

-10.625

-

522.037

522.037

84.950

522.037

606.987

Toelichting:
Compensatieregeling transitievergoedingen: op 20 juli 2018 is een wet gepubliceerd die het mogelijk
maakt in aanmerking te komen voor de compensatieregeling transitievergoedingen in het kader van de
beëindiging van het dienstverband van (langdurig) zieke medewerkers. Deze wet treedt in werking op 1
april 2020 en geldt met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.
De aanvraag kan pas worden ingediend na 1 april 2020 doch uiterlijk 30 september 2020.
Severinus heeft hiervoor ultimo 2018 een vordering opgenomen met een totaalbedrag van € 522.037,
welke ten gunste komt van het resultaat van 2018.
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1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€

Restschuld
Werkelijke
31 december
rente
2017
%

€

Nieuwe
leningen in
2018

Aflossing in
2018

Restschuld
31 december
2018

Restschuld
over 5 jaar

€

€

€

€

BNG

28-jun-01

12.246.000

40

onderhands

3,270%

7.222.000

-

314.000

6.908.000

NWB

1-nov-04

2.128.831

15

onderhands

0,645%

212.846

-

106.423

106.423

BNG

8-nov-07

5.000.000

20

onderhands

4,765%

2.500.000

-

250.000

2.250.000

BNG

2-jun-08

6.806.698

30

onderhands

1,450%

4.651.244

-

226.890

NWB

1-dec-08

4.000.000

20

onderhands

0,700%

2.200.000

-

200.000

NWB

1-dec-15

5.000.000

20

onderhands

1,434%

4.500.000

-

Triodos Groenfonds

21-jun-18

780.000

10

onderhands

1,690%

-

Triodos Bank NV

21-jun-18

1.220.000

20

onderhands

2,190%

-

Triodos Bank NV

7-dec-18

2.500.000

20

onderhands

2,550%

Totaal

39.681.529

21.286.090

Resterende
looptijd in
jaren eind
2018

Aflossingswijze

Aflossing
2019

Gestelde zekerheden

€
22

lineair

314.000

Waarborgfonds

1

lineair

106.423

Waarborgfonds

1.000.000

9

lineair

250.000

Waarborgfonds

4.424.354

3.289.904

20

lineair

226.890

Waarborgfonds

2.000.000

1.000.000

10

lineair

200.000

Waarborgfonds

250.000

4.250.000

3.000.000

17

lineair

250.000

Waarborgfonds

780.000

19.500

760.500

565.500

10

lineair

39.000

Hypotheekrecht

1.220.000

30.500

1.189.500

884.500

20

lineair

61.000

Hypotheekrecht

2.500.000

1.906.250

20

lineair

93.750

Hypotheekrecht

24.388.777

16.984.154

2.500.000
4.500.000

1.397.313
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13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Persoonsgebonden budget (PGB)
Eigen bijdragen cliënten
Subsidieregeling Extramurale Behandeling
Overige zorgprestaties

53.795.819
389.456
172.049
1.383.292
623.227
8.550
8.353

51.170.687
508.433
210.404
1.305.116
592.342
15.815
15.335

Totaal

56.380.746

53.818.132

Toelichting:
De totale opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn toegenomen met € 2.563.000.
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg:
De toename ad € 2.625.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de intramurale zorg (€ 1.770.000), door de hogere vergoeding van
kapitaallasten (€ 371.000) en door toename van meerzorg met € 333.000. De intramurale zorg stijgt als gevolg van de indexering op de ZZP-tarieven
met bijna 3% alsmede door hogere productie. De stijging van de kapitaallasten is te verklaren door de geleidelijke invoering van de Normatieve
Huisvestingscomponent (NHC) en Normatieve Inventariscomponent (NIC) richting 2018.
Tevens is een toename waarneembaar van de extramurale zorg met € 144.000 door hogere afname van dagbesteding en logeren.
Opbrengsten Jeugdwet / Wmo:
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg. De afname bedraagt € 157.000 ten opzichte van voorgaand jaar en is
voornamelijk ontstaan doordat minder maatwerkarrangementen zijn afgenomen en door tariefsaanpassingen.
Persoonsgebonden budget (PGB)
De stijging van € 78.000 ten opzichte van vorig jaar wordt met name veroorzaakt door hogere afname van dagbesteding en logeren met
respectievelijk € 57.000 en € 31.000.

14. Subsidies (exclusief Jeugwet en Wmo)
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

196.582
35.336
148.836

114.021
38.003
213.000

Totaal

380.754

365.024

Toelichting:
De totale ontvangen subsidies zijn toegenomen met € 16.000.
De mutaties ten opzichte van voorgaand jaar zijn als volgt:
- Sectorplan Zorg en Welzijn (incidenteel ontvangen in 2017)
- Stageplaatsen Zorg (met name door hogere vergoedingsbedragen)
- 't Bint; vergoeding gemeente Oirschot (in 2018 voor het gehele jaar ontvangen)
- Subsidieregeling Praktijkleren
- Beschikbaardheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen (AVG-io)
- RVO; subsidie in het kader van duurzame stroom (zonnepanelen)
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1.000
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15. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Overige opbrengsten en verrichtingen ten behoeve van derden
Opbrengsten uit dagbesteding
Opbrengsten maaltijden restaurant
Verhuur
Overig

322.972
92.390
96.752
73.526
36.874

231.752
88.015
98.531
44.535
15.283

Totaal

622.514

478.116

Toelichting:
De totale overige bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen met € 144.000.
Overige opbrengsten en verrichtingen ten behoeve van derden:
Deze post is toegenomen met € 91.000. Medio 2017 is de systematiek rondom tandheelkunde gewijzigd waarbij in de nieuwe situatie de
tandartsverrichtingen rechtstreeks bij het zorgkantoor worden gedeclareerd. Hiertegenover worden facturen rechtstreeks van de tandartsen
ontvangen en komen ten laste van personeel niet in loondienst (PNIL).
Verhuur:
De stijging van de verhuur à € 29.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhuur van een dubbele woning in Oerle aan 14 cliënten. Daarnaast
zijn er tariefsverhogingen toegepast.
16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten

29.735.680
4.859.197
2.441.325
1.336.913

28.876.381
4.443.569
2.298.934
1.032.559

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

38.373.115
864.072

36.651.443
599.156

Totaal personeelskosten

39.237.187

37.250.599

774

739

-

-

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
Toelichting:
De totale personeelskosten zijn toegenomen met € 1.987.000.

De lonen en salarissen stijgen met € 859.000 als gevolg van formatie-uitbreiding (35 fte) en door de CAO-verhoging van 2,1% die per 1 juni 2018 is
doorgevoerd. Hiertegenover is een vordering van de compensatieregeling transitievergoedingen opgenomen in 2018 van € 522.000 wat een postief
effect heeft op de post lonen en salarissen 2018. Naar verwachting wordt deze compensatie pas in 2021 ontvangen.
De sociale lasten zijn toegenomen met € 416.000 als gevolg van meer inzet van formatie alsmede door stijging van een aantal premies. Met name de
WAO-premie, WGA-premie en premie zorgverzekering (ZVW) zijn gestegen in 2018.
De pensioenpremies zijn toegenomen met € 142.000 als gevolg van stijging van de post lonen en salarissen alsook door een lichte stijging van de
arbeidsongeschiktheidspremie (AP-premie).
De andere personeelskosten zijn toegenomen met € 304.000 door met name hogere kosten ten behoeve van deskundigheidsbevordering, kosten
beroepsopleiding en tegemoetkoming studiekosten (€ 265.000).
De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) zijn toegenomen met € 265.000. Door krapte op de arbeidsmarkt is extra personeel ten behoeve
van de zorg ingehuurd. Vanaf oktober 2017 factureren de tandartsen rechtsreeks aan Severinus.
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17. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

3.441.390

3.422.046

Totaal afschrijvingen

3.441.390

3.422.046

Toelichting:
De afschrijvingskosten blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar.
Er is echter een stijgende tendens zichtbaar als gevolg van de hoge investeringen in de afgelopen jaren. In het bedrag van 2017 is een
inhaalafschrijving opgenomen ad. € 163.000.
Het mutatieoverzicht materiële vaste activa is opgenomen onder paragraaf 1.6.
18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

-

-

Totaal

-

-

2018
€

2017
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.698.789
2.777.193
1.427.137

4.384.240
2.358.208
1.227.587

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Teruggaaf energiebelasting (2012 t/m 2017)
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

1.675.904
439.564
-212.806
369.375
44.648
2.316.685

1.609.752
446.759
342.134
43.712
2.442.357

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.292.223
-

1.284.090
-

12.512.027

11.696.482

Toelichting:
Uit de impairmenttoets is gebleken dat er geen noodzaak is tot een (bijzondere) waardevermindering van de vaste activa.
19. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Totaal overige bedrijfskosten
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Toelichting:
De totale overige bedrijfskosten zijn toegenomen met € 816.000.
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten:
De toename van de post Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten bedraagt € 315.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor
voedingsmiddelen (€ 50.000), schoonmaakwerkzaamheden door derden (€ 86.000) en extern vervoer (€ 86.000).
Algemene kosten:
De toename van algemene kosten ten opzichte van voorgaand jaar ad € 419.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van
ICT gerelateerde kosten (€ 298.000).
Deze stijging wordt veroorzaakt door:
- onderhoudscontracten en licenties (€ 168.000)
- consultancykosten door invoering nieuwe softwarepakketten (€ 42.000)
- kosten hardware ICT door aanschaf iPads als gevolg van invoering EVS (€ 43.000)
- kosten beheer onderhoud netwerk (€ 45.000).
Nieuw zijn de kosten voor Innovatie (€ 41.000) en taxatiekosten in verband met hypotheekverstrekking (€ 44.000).
Daarnaast zijn er meerkosten door een wijziging in de abonnementen rondom radio en TV.
Patiënt- en bewonersgebonden kosten:
Deze kosten stijgen met € 200.000 ten opzichte van voorgaand jaar. Door invoering van nieuwe regelgeving stijgen de kosten voor
laboratoriumonderzoeken en tandartsdeclaraties met € 60.000. De kosten voor incontinentiemateriaal zijn toegenomen met € 50.000 door
meerverbruik. Verder zijn de kosten voor dagbesteding toegenomen met € 30.000.
Onderhoud en energiekosten:
De stijging van de post Onderhoud bedraagt € 66.000. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door uitgaven aan kleine bouwprojecten
(€ 49.000) welke direct ten laste worden gebracht van de exploitatie. Voor 2018 bedraagt dit € 115.000 (2017: € 66.000).

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

2018
€

2017
€

Rentebaten
Rentelasten
Rentelasten disagio
Overige financiële lasten

-358
667.129
10.625
-

-1.099
775.027
11.250
-

Totaal financiële baten en lasten

677.396

785.178

Toelichting:
De totale financiële baten en lasten zijn afgenomen met € 108.000.
De afname van de rentelasten wordt veroorzaakt doordat in 2018 renteherzieningen hebben plaatsgevonden op 2 langlopende leningen tegen
aanzienlijk lagere rentepercentages alsmede door verplichte jaarlijkse aflossingen.
Hiertegenover zijn in 2018 nieuwe leningen verstrekt wat een stijging van de rentelasten tot gevolg heeft.
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar hoofdstuk 1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018.
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21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Severinus. Het voor Severinus
toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2018 € 172.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 10 en klasse IV.
Bezoldiging topfunctionarissen
21a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
(Bedragen x € 1)

P.G.J.M. Hermsen

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

voorzitter RvB
01/01-31/12
1,00
ja

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

148.497
11.382
159.879

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

172.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

€
€

159.879

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Gegevens 2017
(Bedragen x € 1)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

P.G.J.M. Hermsen

Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

138.376
11.045
149.421

Individueel bezoldigingsmaximum

€

166.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017

€
€

149.421

voorzitter RvB
01/01-31/12
1,00
ja
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21b. Toezichthoudende topfunctionarissen
(Bedragen x € 1)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Hr. Horn
voorzitter RvT
01/01 - 31/12

Mw. Langbroek Coppus
lid RvT
01/01 - 31/12

Mw. Joppe
lid RvT
01/01 - 31/12

Bezoldiging

€

16.000

€

12.000

€

12.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

25.800

€

17.200

€

17.200

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€

-

€

-

€

-

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

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

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

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

Hr. Middelhoff
lid RvT
01/01 - 31/12

Hr. Dunnewijk
lid RvT
01/01 - 31/12

Hr. Kerkhofs
lid RvT
01/01 - 31/01

Bezoldiging

€

12.000

€

12.000

€

1.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

17.200

€

17.200

€

1.461

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€

-

€

-

€

-

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2017
(Bedragen x € 1)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

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

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

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

Hr. Horn
voorzitter RvT
01/01 - 31/12

Mw. Langbroek Coppus
lid RvT
01/01 - 31/12

Mw. Joppe
lid RvT
01/01 - 31/12

Totale bezoldiging 2017

€

15.000

€

10.000

€

10.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

24.900

€

16.600

€

16.600

Hr. Middelhoff
lid RvT
01/01 - 31/12

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Hr. Dunnewijk
lid RvT
01/07 - 31/12

Hr. Kerkhofs
lid RvT
01/01 - 31/12

Totale bezoldiging 2017

€

10.000

€

5.000

€

10.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

16.600

€

8.368

€

16.600

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT:
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het
individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT
dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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22. Honoraria onafhankelijke accountant

31-12-2018
€

31-12-2017
€

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten

82.754
8.894
302
-

50.475
6.685
-

Totaal honoraria accountant

91.950

57.160

Toelichting:
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in
artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de
accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018, ongeacht of de
werkzaamheden daadwerkelijk gedurende het boekjaar zijn verricht.
De verhoging wordt veroorzaakt doordat het bedrag van de controleopdracht 2018 aanzienlijk is toegenomen. Tevens is in 2018 een aanvullend
bedrag van € 17.000 over 2017 door de accountant in rekening gebracht.

23. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en
leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.
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1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Severinus heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering
van 8 mei 2019.
De Raad van Toezicht van Severinus heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2019.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resulaatverdeling in paragraaf 1.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de gepresenteerde
cijfers in deze jaarrekening.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Dhr. P.G.J.M. Hermsen
Raad van Bestuur

23 mei 2019

W.G.
Dhr. drs. P.H.A. Horn
Voorzitter Raad van Toezicht

23 mei 2019

W.G.
Mw. J.J. Joppe MSc.
Vice-voorzitter Raad van Toezicht

23 mei 2019

W.G.
Mw. drs. S.A. Langbroek - Coppus
Lid Raad van Toezicht

23 mei 2019

W.G.
Dhr. drs. L.A.J.M. Middelhoff MPM
Lid Raad van Toezicht

23 mei 2019

W.G.
Dhr. ir. J.A. Dunnewijk
Lid Raad van Toezicht

23 mei 2019
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2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

2.2 Nevenvestigingen
Severinus heeft geen nevenvestigingen.

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