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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van het Rosa Spier Huis (RSH). Hierin blikken we terug
op 2020.
•

•
•
•

•
•
•

Eind november 2019 vond de verhuizing naar de nieuwbouw plaats. In de
daaropvolgende maanden werden nog een aantal zaken afgerond in het nieuwe
gebouw.
De verkoop van de locatie Esseboom vond plaats in januari 2020.
De nieuwbouw werd gerealiseerd met een overschrijding van minder dan 1 %
(0,95%).
Er vond een volledige audit plaats m.b.t. het PREZO Gouden Kwaliteitskeurmerk
voor Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap. Het RSH voldeed
aan alle eisen en behaalde opnieuw het Gouden Keurmerk.
De nieuwe Cliëntenraad viel helaas kort na aanstelling uiteen. In februari 2021
werd een nieuwe Cliëntenraad benoemd.
Het nieuwe kwaliteitsplan voor 2021 kwam in nauwe samenwerking met
medewerkers en OR tot stand en werd gepubliceerd op de website.
Het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2019 werd (eind 2016) opgesteld in nauw
overleg met de Adjunct-directeur, Diensthoofden, Ondernemingsraad en
Cliëntenraad. Het plan was dit in de loop van 2020 te herzien. Helaas brak de
coronacrisis uit. In verband daarmee werd geen nieuw meerjarenplan
ontwikkeld, maar in plaats daarvan werd een jaarplan vastgesteld.

Corona in het RSH 2020- 2021
• Horeca: dit was een nieuwe activiteit voor het Rosa Spier Huis, welke vanaf
eind 2019 startte. Helaas hadden de landelijke maatregelen m.b.t corona tot
gevolg dat de horeca gedurende grote delen van het jaar niet of beperkt
toegankelijk was voor bezoekers. Er waren wel personele lasten. Wij konden
geen aanspraak maken op regelingen zoals “Now” etc.
• Cultuur; in het nieuwe theater waren een aantal voorstellingen gepland.
Deze hebben we t.g.v. de maatregelen veelal moeten annuleren of met een
beperkte bezetting (max 30) laten doorgaan. Voor de 2e helft van 2020 zijn
geen voorstellingen gepland. Ook hier werd dus helaas geen omzet
gegeneerd en konden wij geen aanspraak maken op overheidssteun.
• Personeel: bij de start van de coronacrisis in maart 2020 waren voor onze
medewerkers geen testmogelijkheden beschikbaar. Gedurende het hele jaar
hebben we te maken gehad met uitval i.v.m. quarantaine. Met name in het 2e
deel van 2020 vond een golf van besmettingen onder het personeel plaats.
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•

•

Deze extra kosten worden deels vergoed. In augustus ontvingen we circa
€ 21.000 euro. M.b.t de kosten voor de rest van 2020 is een bedrag van
€ 78.000,- aangevraagd.
Vanaf medio januari startte het vaccineren van medewerkers. De tweede
vaccinatie leidde tot een nog grotere piek in het ziekteverzuim.
Bewoners: gelukkig is het aantal bewoners dat besmet raakte beperkt
gebleven. Eind februari 2021 werden zo’n 70 bewoners mét zorgindicatie
voor de eerste keer gevaccineerd. De 2e ronde heeft ook al reeds plaats
gevonden in maart 2021.
Verhuur (zorg)appartementen: het nieuwe RSH is tweemaal zo groot als het
oude. De verhuur van de extra appartementen liep tijdens de eerste 6 à 8
maanden van 2020 vertraging op t.g.v. de coronacrisis. Dit werd daarna
redelijk ingehaald, maar leidde wel tot inkomstenderving. Op moment van
schrijven is nog slechts een beperkt aantal appartementen beschikbaar en
loopt e.e.a. weer redelijk conform begroting.

Jaarplan 2021;
• Ook dit jaar ligt de nadruk op het managen van de coronacrisis en het opvolgen
van de maatregelen. Daarnaast op de noodzaak om het ‘huis’ op orde te krijgen;
In 2020 verdubbelde het aantal bewoners en groeide het aantal FTE van 50
naar ongeveer 75. Dit betekent dat de organisatie daarop wordt ingericht. Dit
traject loopt en we verwachten dat de aanpassing van de organisatie (inrichting
processen etc. ) in de loop van 2022 geborgd kan worden.
Het jaarplan 2021 is opgesteld i.o.m. het team en de Ondernemingsraad. Dit is
met RvT besproken en vastgesteld in samenhang met de begroting 2021.
Het afgelopen jaar hebben we dankzij de inzet van ons betrokken team de crisis het
hoofd geboden en ook in 2021 worden de schouders eronder gezet. Wij hebben er
alle vertrouwen in dat we het komend jaar samen, vol passie en enthousiasme,
verder mogen werken aan ons doel: Het blijven ondersteunen van onze unieke
bewoners, op het moment en op de wijze zoals zíj dat wensen.

2. Algemene informatie
2.1. Uitgangspunten verslaglegging
De jaarverslaglegging van de Rosa Spier Stichting is opgesteld conform de
voorschriften Jaarverantwoording zorginstellingen 2020 en bestaat uit een
directieverslag over de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen in en buiten
de organisatie en de wijze waarop daarmee omgegaan is, alsmede de resultaten
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daarvan. De inhoud van het directieverslag is gebaseerd op de bepalingen in de
Zorgbrede Governance Code.
2.2. Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
KvK nummer
E-mailadres
Fiscaal nr.

Rosa Spier Stichting
Hector Treublaan 97
1251 CG
Laren
035-538 67 97
41125903
info@rosaspierhuis.nl
3016456

Internet

www.rosaspierhuis.nl

2.3. Kerngegevens en nadere typering
Statutaire doelstelling van de stichting:
“De Stichting heeft tot doel huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan
kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de
wereld van kunst en cultuur. Zowel de huisvesting als zorg en diensten worden op
een zodanige wijze aangeboden dat dit het kunstenaarschap ondersteunt en de
werkzaamheden van bewoners bevordert.”
Dit doet zij door:
• Het exploiteren van één of meerdere woon-, werk- en zorgcentra ten
behoeve van haar doelgroep.
• Het organiseren van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis.
• Het aanbieden van zorg op individuele basis, gebruikmakend van
gesubsidieerde en particuliere gelden.
• Alle overige wettelijke middelen.
Kernactiviteit
Het Rosa Spier Huis is uniek in Nederland, en misschien wel in Europa. De
doelgroep van het huis wordt gevormd door kunstenaars en aan kunst
gerelateerde wetenschappers. Wij bieden hen een veelzijdig pakket van diensten en
een unieke culturele omgeving om oud te worden:
• Wonen: op maat, van seniorenappartement tot 24/7 verpleeghuis
• Werken: het blijven beoefenen van het eigen vak
5

• Cultuur: beoefenen, beleven en delen
• Zorg: licht tot intensief
Wonen kan op particuliere basis, ook in combinatie met een zgn. extramurale zorg
indicatie (VPT) op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook levert het Rosa
Spier Huis wijkzorg (al dan niet contracteert).
Daarnaast biedt het Rosa Spier Huis ‘intramurale ‘zorg, eveneens voor bewoners
met een WLZ-indicatie (zgn. ZZP). Ook biedt het Rosa Spier Huis Eerstelijnsverblijf,
een mogelijkheid om tijdelijk in het verpleegtehuis te worden opgenomen.
De aanvullende zorg (fysiotherapie, ergotherapie) wordt geleverd door verpleegen verzorgingshuis Theodotion of door een vrijgevestigde fysiotherapeut in Laren.
Het Rosa Spier Huis heeft 2 afdelingen met totaal 20 studio’s voor bewoners met
dementie (elk met een eigen huiskamer, 2 studio’s voor kortdurend verblijf en
daarnaast 23 intramurale verblijfseenheden. In aanvulling heeft het Rosa Spier
Huis 92 zelfstandige (zorg)appartementen voor particuliere bewoners of bewoners
met een lichtere zorgvraag. Voor al deze bewoners geldt dat zij moeten voldoen
aan de toelatingscriteria.
Het Rosa Spier Huis is gevestigd in het gebied van Achmea/Zilveren Kruis en valt
onder het zorgkantoor ’t Gooi.
2.4. Structuur van de organisatie
Het Rosa Spier Huis is een stichting: de Rosa Spier Stichting.
2.4.1. Toezicht
Het Rosa Spier Huis werkt – volgens de Governance Code - met een Raad van
Toezicht en een Bestuurder en de daarbij behorende reglementen. Het kader van
de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de
statuten van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een
financiële vergoeding, gebaseerd op de geldende WNT-regelgeving.
2.4.2. Bestuur
Het Rosa Spier Huis kent een éénhoofdig bestuur.
2.4.3 Project Nieuwbouw
In november 2019 werd de nieuwbouw in gebruik genomen, in de loop van 2020
werd nog een aantal werkzaamheden afgerond.
De nieuwbouwbegroting werd overschreven met 0,95%.
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2.4.4.Organogram
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2.4.5. Toelatingen/zorgaanbod
Het Rosa Spier Huis biedt zorg o.b.v. WLZ (zzp 4 t/m 6) zowel o.b.v ZZP als VPT.
Naast WLZ zorg biedt het Rosa Spier Huis ook particuliere zorg, Eerstelijnsverblijf
en (al dan niet gecontracteerde) wijkzorg.
2.4.6. Werkgebied
Het Rosa Spier Huis heeft, met haar specifieke doelgroep, een landelijke functie. De
zorg wordt ingekocht en bekostigd door Achmea Zorgkantoor regio ’t Gooi (WLZ)
en zorgverzekeraars (ZVW/ELV).
2.5
Maatschappelijke aspecten, samenleving en belanghebbenden
Ontwikkelingen als scheiden wonen en zorg en het idee dat mensen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen heeft ook impact gehad op het Rosa Spier Huis. We
bieden daarom levensloopbestendige diensten aan. Bewoners kunnen hier daarom
wonen als particulier (mét services vanuit het Rosa Spier Huis), wijkverpleging, of
met een VPT- of met een ZZP-indicatie.
De vergoedingen die ontvangen worden staan steeds minder in verhouding tot de
toenemende zorgbehoefte van bewoners. Binnen de intramurale zorgvergoedingen
(ZZP) wordt uitgegaan van gemiddelden. We zien echter in de praktijk dat veel
bewoners inmiddels aan het zorgplafond zitten van de betreffende ZZP-indicatie.
Medewerkers:
De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor het Rosa Spier Huis merkbaar, met name
door de recente groei. Als personeel hier eenmaal in dienst is blijven zij dat ook
heel lang. De (verwachte) uitstroom van medewerkers heeft met name te maken
met de vergrijzing van het personeel.
Wenswachtlijst: Voor het Rosa Spier Huis geldt een toelatingstoets, welke wordt
uitgevoerd door onze toelatingscommissie. Toekomstige bewoners dienen een
aantoonbare professionele achtergrond in de kunst of aan de kunst gerelateerde
wetenschappen te hebben en worden dan ingeschreven op een wenswachtlijst.
2.6

Resultaten van het gevoerde beleid

2.6.1. Algemeen:
Visie: In het Rosa Spier Huis staan kunstenaars en het maken van kunst centraal.
Het huis is een woon- en werkomgeving van een gemeenschap van oudere
kunstenaars. Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een
atelier of muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van
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onze betrokken medewerkers, kunnen deze kunstenaars tot op hoge leeftijd hun
vak blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten.
2.6.2. Kwaliteit en veiligheid
Het RSH publiceerde in januari 2020 “kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2020”, dat
werd opgesteld in nauwe samenwerking met Cliëntenraad (CR) Ondernemingsraad
(OR) Management Team (MT) en medewerkers.
Ook de inzet van de extra beschikbare kwaliteitsgelden werd in overleg met
bovengenoemde partijen vastgesteld.
De voortgang van dit plan wordt minimaal 1x per kwartaal besproken met CR, OR
en MT. Ook wordt jaarlijks een kwaliteitsverslag opgesteld over het voorgaande
jaar.
Voor het volledige kwaliteitsverslag (2019) : https://rosaspierhuis.nl/wpcontent/uploads/2020/07/Kwaliteitsverslag-zorg-2019-Rosa-Spier-Huis-versie1.0-01-07-2020.pdf
Bewoners- Medewerkers
Het jaarlijkse bewonerstevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd.
(Onderzoek afd. Somatiek d.d. 23/11/20. Onderzoek PG 26/1/ 2021 afgerond).

o de bewoners zelf (somatiek) gaven het Rosa Spier Huis een 9,1 en de
verpleegkundigen en verzorgenden een 9,0
o de vertegenwoordigers van bewoners met dementie gaven het huis een
7,8 en de verpleegkundigen en verzorgenden een 8,2
o De Net Promotor Score (NPS)* van bewoners bedroeg 86 (landelijk is dit
64) ( * het % promotors vermindert met het % criticasters.)
o De Net Promotor Score (NPS)* van vertegenwoordigers van bewoners
met dementie bedroeg 71 (landelijk gemiddelde is 58) * het % promotors
vermindert met het % criticasters.

Kwaliteitskeurmerk - kwaliteitssysteem
Begin 2020 vond een volledige Prezo audit plaats, het RSH kreeg opnieuw het
gouden keurmerk.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van groot belang voor het RSH. Zij ondersteunen bij vele
activiteiten voor bewoners en verwelkomen publiek bij concerten,
voorstellingen en openingen. Daarnaast verzorgen zij individuele begeleiding van
bewoners bij bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis. Ook zetten vrijwilligers
zich in voor het RSH voor bijvoorbeeld de tentoonstellingscommissie of advisering
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en ondersteuning bij de programmering. In het RSH werken zo’n 50 vrijwilligers.
Ten gevolge van de coronacrisis kon lang niet altijd gebruik gemaakt worden van
de diensten van onze vrijwilligers. Daarnaast wilde een aantal vrijwilligers zelf geen
risico lopen en trok zich (al dan niet permanent) terug.
Veiligheid
De Melding Incidenten Cliënten (MIC) en Melding Incidenten Medewerkers (MIM)
procedures worden uitgevoerd conform de eisen. Per kwartaal is een rapportage
voorzien als onderdeel van het KPI-rapport dat ook met Cliëntenraad en
Ondernemingsraad wordt besproken.

2.7.

Visie

Toekomstvisie Rosa Spier Huis
“In het Rosa Spier Huis staan kunstenaars en het maken van kunst centraal. Het
huis is een woon- en werkomgeving van een gemeenschap van oudere kunstenaars.
Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een atelier of
muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van onze
betrokken medewerkers, kunnen deze kunstenaars tot op hoge leeftijd hun vak
blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten. Het Rosa Spier
Huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten, een podium om hun
inspiratie te delen met het publiek. Met haar eigen concert- en theaterzaal,
expositieruimte, galeriecafé en een hoogwaardig culturele programmering, vormt
het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers,
jong en oud.”
Blijven creëren, met onze zorg en ondersteuning
In onze dienstverlening staat het welbevinden en geluk van bewoners centraal.
Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één
van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Bewoners beslissen
vooral zelf welke zorg en ondersteuning zij willen; een leven en levensstijl zoals zij
die wensen. Het Rosa Spier Huis is er om dat mogelijk te maken. Onze medewerkers respecteren de keuzes van bewoners en assisteren hen met aandacht, maatwerk en flexibiliteit. Zo waarborgen we dat bewoners hun autonomie behouden,
ook als zij ouder worden.
Wonen in een culturele omgeving
Het Rosa Spier Huis biedt bewoners (van alle inkomensniveaus) een culturele leefomgeving, met uitgebreide voorzieningen aan huis. Naast een levensloopbestendige woning in een prachtige bosrijke omgeving, zijn er privé ateliers of studio’s te
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huur. Het huis heeft een uitgebreid palet aan culturele voorzieningen: een concerten theaterzaal, een gezamenlijk atelier en muziekstudio, een bibliotheek, expositieruimte, beeldentuin en een professioneel galerie café met terras. Ons brede culturele programma omvat professioneel begeleide activiteiten voor bewoners en hun
familie, openbare exposities, concerten, theatervoorstellingen, try-outs, lezingen
en meer.
Werken onder gelijkgestemden
Het Rosa Spier Huis vormt de werkomgeving van een gemeenschap die verbonden
is door kunst. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers; allen zijn we erg betrokken
bij elkaar. Onze kleine organisatie heeft korte lijntjes en open deuren. Iedereen
mag hier zichzelf zijn. Die onderlinge acceptatie zorgt voor een warme werksfeer.
We zijn flexibel en daar waar nodig helpen we elkaar. Dit draagt eraan bij dat
bewoners tot op hoge leeftijd als kunstenaar actief blijven en medewerkers en
vrijwilligers hier lang en met plezier werken.
Podium en culturele ontmoetingsplaats
In het Rosa Spier Huis staat kunst en kunst maken centraal. Wij bieden bewoners
en kunstenaars van buiten een podium, zodat zij hun inspiratie kunnen (blijven)
delen. In onze concert-/ theaterzaal en in onze expositieruimte is een
hoogwaardige, professionele culturele programmering te zien: kunst in de volle
breedte en in vele vormen. Onze eigen (kunst- en boeken-) collectie, omvat
honderden werken van (oud)bewoners en andere kunstenaars die het huis een
warm hart toedragen. Dagelijks wordt er in onze ateliers en studio’s kunst
gecreëerd. En met bijzondere projecten brengen we onze ervaren bewoners in
contact met jong talent. Het Rosa Spier Huis vormt daarmee een bijzondere
ontmoetingsplek voor kunstenaars én kunstliefhebbers, jong en oud.

3.

Belangrijke ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden

3.1 Corona -crisis
Zie hoofdstuk 1.
2. Risicomanagement
Dit is een vast agendapunt in het periodieke overleg met de RvT en in het
opdrachtgeversoverleg Project Nieuwbouw.
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Geïdentificeerde risico’s
0 = niet
+ = enigszins/klein

++ = gemiddeld
+++ =

groot

Onderstaand een overzicht van in februari 2021 geïdentificeerde risico’s.
Omschrijving

Kans Impact Maatregel/bevinding

Leegstandsrisico appartementen

+

+

In begroting rekening gehouden met ingroei

Inkomstenderving horeca en
cultuur

+++

++

t.g.v. corona crisis
reorganisatie horeca en keuken opgestart begin
21.

Cashflow probleem

++

++

Kostenbeheersing
Herstructurering organisatie
Strak cashflowmanagement
Voortdurend bewaken

Langdurig ziekteverzuim hoog
(ook risico voor continuïteit en
kwaliteit zorg )

++

++

Intensieve verzuimbegeleiding, bewaking i.vm.
evt. instroom WIA. (verzuimverzekering
instroom aanwezig)

Kleinschaligheid organisatie,
kwetsbaarheid
sleutelfunctionarissen

+

++

Enigszins gedempt door uitbreiden aantal
teamleiders, is verder een gegeven.

3.3. Interne beheersing
Ieder kwartaal is een overzicht gemaakt van de productie/bezetting en de uitgaven
ten opzichte van de begroting. Deze kwartaaloverzichten zijn op de Raad van
Toezichtvergaderingen besproken. De auditcommissie bespreekt jaarlijks met de
bestuurder de jaarrekening en de begroting, in aanwezigheid van de accountant.
3.4. Interne controle
In 2020 zijn door de accountant interne controles gedaan. Deze controles zijn
volgens de risicoanalyse intramurale zorg uitgevoerd.
De AO/ic-controles worden door een externe partij periodiek uitgevoerd.
3.5. Overig
Er wordt door RSH geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten als swaps,
futures en andere derivaten.
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4. Informatie over toepassing gedragscodes, bestuur en
medezeggenschap
4.1. Normen voor goed bestuur
Het Rosa Spier Huis past de Zorgbrede Governance Code toe. De statuten en
reglementen voldoen aan de eisen van de code. De nieuwe Code (2017) werd door
RvT en bestuur geanalyseerd, besproken en het beleid werd getoetst. De conclusie
luidde dat veel al conform de Code geregeld was. Het plan van aanpak rond de
nieuwe Code alsmede de Code zelf werd ook besproken en afgestemd met OR en CR.
Enkele verbeterpunten werden geïdentificeerd en geïmplementeerd (enkele punten
werden begin 2018 uitgevoerd). De Governance Code keert jaarlijks terug op de
agenda van RvT.
4.2. Bestuur
De Stichting kent een éénhoofdig bestuur: Mevrouw K.E.M. Annaert MBA
De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van
bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de
doelstelling en maatschappelijke functie en of er een zorgvuldige afweging wordt
gemaakt van de belangen.
Naar oordeel van de Raad van Toezicht heeft de Bestuurder uitstekend
gefunctioneerd, e.e.a. is besproken in een functioneringsgesprek in februari en
vastgelegd in een verslag.
De bestuurder heeft geen nevenfuncties en dus geen andere inkomsten en wordt
betaald volgens de cao-VVT. Hierbij wordt rekening gehouden met de
overgangsregeling van WNT-2.

13

4.3. Raad van Toezicht
Aan- en aftreedrooster
In de samenstelling van de Raad is bij de benoeming rekening gehouden met de
ontwikkelingen in de (financiering) van de zorg en met de nieuwbouwplannen van
het huis.
Leden per 31 december 2020
De heer ir. J.B. Crol Voorzitter- Aandachtsgebied: Financiën
Nevenfuncties: geen
Mevr. mr. I.M.B. Kramer – aandachtsgebied: P&O
Nevenfuncties:
Advocaat & Registermediator Lassche en van Zutphen advocaten
Registermediator bij de Federatie voor Registermediators
Adviseur bij Rechtshulp Naarden
Mevrouw drs. H.C. van Eyck van Heslinga – Aandachtsgebied: Financiën
Nevenfuncties:
Directeur Crownstone Holding BV
Ondernemingskamer-beheerder van aandelen Nijhuis Fabel B.V.
Interim CEO Spinnerij Oosterveld B.V.
Commissaris RIG Markerink BV en Commissaris A&R Markerink Holding BV
Lid Raad van Toezicht Sioo
Assessor Register Certified Board Member
Mevrouw mr. L.M. van der Goes van Naters-Hijmans - Aandachtsgebied: P&O
Nevenfuncties:
Organisatie-adviseur (Onwards Strategy)
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Internationaal Theater Amsterdam, voorzitter
selectie-remuneratiecommissie, lid strategiecommissie
Vice-voorzitter Verzetsmuseum Amsterdam
Voorzitter De Amsterdamsche Kring
De heer J.F.W.M. van Laarhoven- Aandachtsgebied Cliëntenraad, P&O
Nevenfuncties:
Zelfstandig adviseur voor de zorg, Laerhof Advies
Lid bestuur Landelijke Registratie Bijwerkingen
Voorzitter raad van toezicht Stichting LEEFH
Audit/financiële Commissie
Leden:
Mevrouw Drs. H.C. van Eyck van Heslinga
De heer Ir. J.B. Crol
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Deze commissie kwam in 2020 tweemaal bijeen, éénmaal t.b.v. controle
jaarrekeningen 2019 én éenmaal t.b.v. bespreking en controle (meerjarig)
begrotingen en projectadministratie. In beide gevallen werd vervolgens positief
advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht m.b.t. het goedkeuren van
onderliggende stukken.
Renumeratie Commissie
Leden:
Mevrouw mr. L.M. van der Goes
De heer J.F.W.M. van Laarhoven
Deze commissie kwam in 2020 éénmaal bijeen t.b.v. het voeren van een
functioneringsgesprek met bestuurder.
Toelatingscommissie
Leden:
De heer J.F.W.M. van Laarhoven
Mevr. mr. I.M.B. Kramer
Functioneren Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergadert in principe om de maand.
De Bestuurder is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Bij alle vergaderingen
was ook het noodzakelijke aantal leden van de Raad aanwezig om beslissingen te
kunnen nemen. Van de Raad van Toezichtvergaderingen en de auditcommissie
werden notulen gemaakt. De notulen werden verspreid onder de voltallige Raad
van Toezicht.
Na elke Raad van Toezichtvergadering vindt een korte onderlinge evaluatie plaats
over de gang van zaken tijdens de vergadering. Hierbij is de Bestuurder niet
aanwezig.
Onder externe begeleiding vond een uitgebreide evaluatie van de RvT plaats.
Honorering Raad van Toezicht
De honorering van de Raad van Bestuur is conform vigerende wet- en regelgeving.
Zie voor nadere toelichting de jaarrekening.
4.4. Cliëntenraad
Het RSH kent op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een
Cliëntenraad (CR). De CR heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen
van het RSH, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de bewoners.
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De CR wordt door de organisatie ondersteund met een jaarlijks budget voor de
kosten van vergadering, drukwerk, training etc. Ook wordt de CR ondersteund door
een (parttime) secretaresse.
Na de verhuizing werd in de zomer van 2020 een nieuwe Cliëntenraad benoemd,
deze viel echter binnen enkele weken uiteen. Vervolgens werd gestart met het
zoeken naar nieuwe leden. In februari 2021 werd een nieuwe Cliëntenraad
benoemd.
4.5. Ondernemingsraad
In 2020 heeft 10 keer overleg plaatsgevonden.
De OR heeft ingestemd/geadviseerd of kennisgenomen van de volgende
protocollen, reglementen en documenten:
• Begrotingen 2020
• Jaarcijfers 2019
• Kwartaalrapportages
• Perspekt Auditrapport
• Kwaliteitsplan (in het kader van kwaliteitskader en kwaliteitsbudget)
• Een aantal protocollen uit het kwaliteitshandboek

5. Financiële Informatie
5.1 Ontwikkeling gedurende het boekjaar
Begin 2020 werd de grond en opstal aan de Esseboom verkocht en de
overbruggingshypotheek afgelost.
Behaalde omzet en resultaten
De som van de bedrijfsopbrengsten is toegenomen van EUR 4,7 miljoen naar EUR 11,9
miljoen in 2020. Gecorrigeerd voor de boekwinst uit hoofde van de verkoop van de
Esseboom (EUR 4,7 miljoen) zijn de opbrengsten met EUR 2,5 miljoen toegenomen.
Deze toename wordt verklaard door een toename van de opbrengsten uit verhuur met
EUR 1,0 miljoen en toename van de opbrengsten uit zorgprestaties met EUR 1,2
miljoen. Daar tegenover staat dat de overige bedrijfsopbrengsten met EUR 0,1 miljoen
zijn gedaald.
De toename van de zorgopbrengsten is voornamelijk te verklaren uit een stijging van
de Wlz-opbrengsten. De Wlz-opbrengsten zijn gestegen als gevolg van de hogere
tarieven die mogen worden gerekend voor de diverse ZZP’s uit hoofde van het
Kwaliteitskader verzorgings-en verpleeghuizen alsmede een toename van de
productie. Door de verhuizing van het Rosa Spier Huis in 2019 is het aantal bewoners
toegenomen en deze stijging is in 2020 volledig zichtbaar.
16

Het operationele (bedrijfs)resultaat 2020 bedraagt EUR 4,1 miljoen. Het uiteindelijke
resultaat boekjaar bedraagt EUR 3,9 miljoen. Echter zit in dit resultaat de verkoop van
het pand aan de Esseboom. Indien het resultaat gecorrigeerd wordt voor de boekwinst
van het pand, dan is er sprake van een operationeel verlies van EUR 0,8 miljoen.
Vermogensontwikkeling
Kengetallen

Norm

2020

2019

DSCR (debt Service Cover ratio)

1,2

24,11

-0.81

Liquiditeitsratio

1,5

1,41

0.34

Budgetratio

15-25%

59.3%

66,8%

Solvabiliteit

25%

45,4%

18.5%

Als gangbare norm voor een gezonde vermogenspositie van zorgaanbieders geldt
veelal een budgetratio (eigen vermogen/opbrengsten) van 15%-25% en een
solvabiliteit van 25% (eigen vermogen/balanstotaal). Uit bovenstaande tabel is af te
leiden dat de verwachting is dat het Rosa Spier Huis voldoende eigen vermogen heeft
om haar langlopende verplichtingen te kunnen voldoen. De toename van de
solvabiliteit hangt samen met het positieve resultaat en ligt in lijn met de gemiddelde
solvabiliteit van andere verpleeg-en verzorgingshuizen.
Liquiditeits-en financieringsontwikkeling
Voor externe financiers is vooral de Debt Service Cover Ratio (DSCR), ofwel de
schulddekkingsgraad, een belangrijk criterium. Deze ratio geeft aan in hoeverre het
bedrijfsresultaat ruimte biedt om aan rente-en aflossingsverplichtingen te voldoen.
Deze is bij het Rosa Spier Huis boven de norm.
De liquiditeitsratio ligt onder de norm van 1,5. Hierdoor is het risico dat Het Rosa
Spier Huis op korte termijn niet aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen.
5.2 Vooruitblik 2021
De financiële ontwikkelingen zijn met name afhankelijk van de eventuele
versoepelingen rond de coronamaatregelen (inkomsten Cultuur en Horeca), de onder
druk staande arbeidsmarkt m.b.t zorgpersoneel en de vergrijzing van ons personeel,
dit leidt met name tot meer en langduriger ziekteverzuim. I.vm. bovenstaande wordt
strak gestuurd op de cashflow en worden uitgaven of investeringen pas uitgevoerd na
strikte autorisatieprocedures.

17

Rosa Spier Stichting

Jaarrekening 2020

10 juni 2021

Rosa Spier Stichting

II

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Geconsolideerde balans per 31 december 2020 .................................................................................................. 19
Geconsolideerde resultatenrekening over 2020................................................................................................... 20
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020............................................................................................................ 21
Toelichting Algemeen ........................................................................................................................................... 22
Grondslagen van waardering ................................................................................................................................ 23
Grondslagen van resultaatbepaling ...................................................................................................................... 25
Grondslagen van segmentering ............................................................................................................................ 28
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht............................................................................... 28
Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum ............................................................................................. 28
Waarderingsgrondslagen WNT ............................................................................................................................. 28
Toelichting op de geconsolideerde balans ............................................................................................................ 29
Mutatieoverzicht per activagroep ........................................................................................................................ 37
BIJLAGE - Overzicht leningen .............................................................................................................................. 38
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening........................................................................................ 39
WNT – verantwoording 2020 Rosa Spier Stichting ............................................................................................... 43
Vaststelling van de jaarrekening ........................................................................................................................... 60
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening .................................................................................................... 60
Resultaat bestemming ................................................................................................................................. 60
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders .................................................................................. 61
Overige gegevens .................................................................................................................................................. 62
Controleverklaring ................................................................................................................................................ 63

18

Rosa Spier Stichting

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

ACTIVA

2020

2019

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

13.917.487

14.432.722

Financiële vaste activa

(2)

342.541

342.541

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

(3)

607.481

260.387

Debiteuren en overige vorderingen

(4)

368.710

737.062

Liquide middelen

(5)

320.867

1.184.768

1.297.057

2.182.217

15.557.085

16.957.479

45

45

Bestemmingsfonds

1.739.633

2.004.728

Algemene en overige reserves

5.318.859

1.140.969

Totaal groepsvermogen

7.058.538

3.145.742

Voorzieningen

163.603

10.232

Totaal voorzieningen

163.603

10.232

Langlopende schulden bij kredietinstellingen

6.060.117

6.000.000

Langlopende leningen

1.211.887

1.253.563

142.095

88.878

7.414.099

7.342.441

-

5.000.000

Crediteuren en overige kortlopende schulden

920.846

1.459.064

Totaal kortlopende schulden

920.846

6.459.064

15.557.085

16.957.479

Vlottende activa

Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA
Groepsvermogen

(6)

Kapitaal

Voorzieningen

Langlopende schulden ( > 1 jaar )

(7)

(8)

Waarborgsommen
Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden ( < 1 jaar )

(9)

Kortlopende schulden bij kredietinstellingen

Totaal passiva
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Geconsolideerde resultatenrekening over 2020
2020

2019

€

€

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties

(11)

5.263.577

4.050.624

Subsidies

(12)

202.134

13.519

Verhuur en diensten

(13)

1.484.715

485.156

Horeca en cultuur

(14)

78.627

26.512

Overige bedrijfsopbrengsten

(15)

4.871.640

134.017

11.900.693

4.709.828

Totaal bedrijfsopbrengsten
Lasten
Personeelskosten

(16)

4.569.986

3.239.414

Afschrijvingen

(17)

575.652

86.349

Overige bedrijfskosten

(18)

2.697.779

1.443.825

Totaal bedrijfskosten

7.843.417

4.769.558

BEDRIJFSRESULTAAT

4.057.276

-59.760

-144.480

-186.973

3.912.796

-246.733

2020

2019

€

€

-

-400.000

-265.095

-43.724

68.649

117.188

4.109.241

79.803

3.912.796

-246.733

Financiële baten en lasten

(19)

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene reserve RSH
Algemene reserve EB
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

2020

2019

€

€

4.057.276

-59.760

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

575.759

86.349

Mutaties voorzieningen

209.681

53.024

-

-2.621

-4.705.156

-

-347.094

-170.834

Mutaties overige vorderingen

368.352

-584.716

Mutatie kortlopende schulden

-626.309

358.552

-467.491

-320.006

-144.480

-186.973

53.217

-253.663

-558.754

-760.642

-265.368

-8.007.281

4.910.000

-

4.644.632

-8.007.281

4.085.878

-8.767.923

60.117

2.000.000

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:

e.a. non cash items
Boekresultaat afstoting vaste activa
Veranderingen in het werkkapitaal
Mutaties vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rente baten / lasten
Waarborgsommen
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Doorverkoop materiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende leningen
Nieuw opgenomen kortlopende leningen

-

5.000.000

-5.009.897

-9.703

-5.009.897

6.990.297

-863.902

-1.777.626

1.184.768

2.962.393

Mutatie boekjaar

-863.902

-1.777.626

Stand per 31 december

320.866

1.184.768

Aflossing leningen

Mutatie geldmiddelen
Verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
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Toelichting Algemeen
Gegevens Stichting
Rosa Spier Stichting is statutair ( en feitelijk ) gevestigd te Laren, tot en met 30 november 2019 op de Esseboom 2
en sinds 1 december 2019 op het adres Hector Treublaan 97, 1251 CG Laren en is geregistreerd onder KVK-nummer
41125903.
De activiteiten van Rosa Spier Stichting bestaan voornamelijk uit levering van zorg en aanverwante aanvullende
diensten aan intramurale cliënten, extramurale cliënten en particuliere huurders.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (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.
Continuïteit
Bij de Rosa Spier Stichting was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn
echter ten dele gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten.
De continuïteit komt mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand
jaar.
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, 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.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van de Rosa Spier Stichting vindt volledige consolidatie plaats met de Stichting
Esseboom. De Rosa Spier Stichting en Stichting Esseboom vallen onder één bestuur. De enkelvoudige jaarrekening
van de Rosa Spier Stichting is opgenomen in dit verslag vanaf pagina 44.
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming, haar groepsmaatschappijen en andere
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale
leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft,
of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de vaststelling of
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële
stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het
doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende
invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip
van beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, net als
de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het
minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
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Grondslagen van waardering
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans 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 waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze
niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of
de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de
winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de Rosa Spier Stichting.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
en zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
Op grond, kunstwerken, vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 3 %
• Tuin en Terrein : 10%
• Verbouwingen : 10 %
Overige vaste activa
• Inventaris : 10 %
• Website: 20 %
• Computers en elektronica : 33,33 %
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische
eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt
als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van
de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. 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 geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte
kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Uit analyse blijkt dat de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde van de materiële vaste activa. Tevens is sprake
van een zogenaamde stille reserve in de activa gezien de huidige boekwaarde van de activa en getaxeerde waarde.
Om deze reden heeft geen afwaardering van het vastgoed plaatsgevonden.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten),
handelsschulden en overige te betalen posten.
De Rosa Spier Stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van
vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn, indien van toepassing, opgenomen onder de 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 in te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen.
Personele voorzieningen
Voorzieningen voor personeel worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te
wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente
weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet
betrokken.
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Voorziening uitgestelde beloning
De voorziening voor uitgestelde beloning betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk uit te betalen
jubileumuitkeringen. De berekening van deze voorziening is gebaseerd op de volgende factoren:
- de leeftijd van de medewerk(st)ers
- het aantal jaren onafgebroken in dienst
- bruto maandsalarissen
- verwachte salarisstijgingen
- de verwachte vertrekkans van de medewerk(st)ers
Om de contante waarde van de voorziening te berekenen wordt gerekend met een disconteringsvoet
van 0,50%.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten
in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen
terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2020 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende
het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar en eventueel verschuldigde transitievergoeding.
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. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.

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.
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.
De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de zorg gehad. Hierdoor zijn door alle
zorginstellingen in 2020 extra maatregelen getroffen en extra kosten gemaakt om de impact van Covid19 voor de
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organisatie en haar cliënten te beperken. Het betreft hier onder andere extra personele inzet, aanschaf extra
beschermingsmiddelen, schoonmaakkosten etc.
Ook was door een hoger ziekteverzuim de druk op de personele bezetting toegenomen. De afschaling van de
electieve zorg in de ziekenhuizen leidde tot minder vraag naar Wijkverpleging en Eerstelijns Verblijf. De
(meer)kosten en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de
zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige contractpartijen in de vorm van compensatieregelingen.
De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en steunmaatregelen leidt tot
jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder ‘normale’ omstandigheden.
De Rosa Spier Stichting heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële
gevolgen van COVID-19:
· Wet Langdurige Zorg
· Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c;
· Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3 - BR/REG-20160a;
· Subsidieregeling Zorgbonus
De compensatiebedragen zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals vermeld in de desbetreffende regelingen.
Waar nodig is gebruik gemaakt van schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentiejaar
2019, de begroting 2020, de realisatie 2020 en organisatie ontwikkelingen in het boekjaar.
De meerkosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de betreffende financieringsstromen en voor het
overige pro rata toegerekend op basis van (omzet, cliënten, medewerkers etc. ). Op het eindresultaat voor het
boekjaar is door ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of geen sprake is van onder- of
overcompensatie.
Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn,
zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans en de toelichting op
de resultatenrekening.
De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post “Niet in de balans
opgenomen verplichtingen, activa en regelingen” en daarbinnen het onderdeel “onzekerheden
opbrengstverantwoording”.
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-enverliesrekening 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).
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Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
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.
Pensioenen
De stichting heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt
volgens de verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde verdiende loon berekend
over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen,
welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg
en Welzijn ( PFZW). Rosa Spier Stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt
betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover
de dekkingsgraad van PFZW dit toelaat. In december 2020 bedroeg de actuele dekkingsgraad 92,6% en de
beleidsdekkingsgraad 88,3%. PFZW moet minimaal een beleidsdekkingsgraad hebben van 124,3%. Indien PFZW
langer dan 10 jaar hier onder zit, moet zij de pensioenen verlagen. PFZW is volgens regelgeving financieel gezond
bij een dekkingsgraad van ten minste 125%. PFZW mag vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% de pensioenen
gedeeltelijk mee laten groeien. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet behaald wordt, zullen op korte termijn de
pensioenrechten niet worden geïndexeerd, maar zullen de premies verhoogd worden.
Rosa Spier Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort van
het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Rosa Spier Stichting heeft daarom
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van
de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel ontvangen
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winsten-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij
waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere
ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de
lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.
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Grondslagen van segmentering
Aangezien de activiteiten van de Rosa Spier Stichting uitsluitend Wlz en ZVW gefinancierde activiteiten betreffen
en Stichting Esseboom uitsluitend niet Wlz gefinancierde activiteiten heeft, is segmentatie van de
resultatenrekening in de geconsolideerde jaarrekening achterwege gelaten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden
aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

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 onder
de Algemene Toelichting.

Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

2020

2019

€

€

1.712.315

1.917.159

De specificatie is als volgt:
Grond
Bedrijfsgebouwen

10.556.234

10.768.849

Tuin en terrein

98.219

47.949

Verbouwingen

393.030

384.979

1.157.688

1.313.786

13.917.487

14.432.722

2020

2019

€

€

14.432.722

6.511.792

Bij: investeringen

279.784

8.007.279

Af: desinvesteringen

219.260

-

Af: afschrijvingen

575.759

-86.349

13.917.487

14.432.722

2020

2019

€

€

342.541

342.541

2020

2019

€

€

342.541

342.541

Bij: betaalde waarborgsommen

-

-

Af: ontvangen waarborgsommen

-

-

342.541

342.541

Overige vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven

Boekwaarde per 1 januari

Boekwaarde per 31 december
Voor een nadere specificatie van het verloop per activagroep en de toelichting
wordt verwezen naar het mutatieoverzicht op pagina 37
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Waarborgsommen
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven
Boekwaarde per 1 januari

Boekwaarde per 31 december
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VLOTTENDE ACTIVA
3. Vorderingen uit hoofde van financieringsverschil Wlz
2019

2020

Totaal

€

€

€

260.387

-

260.387

Financieringsverschil boekjaar

-

607.481

607.481

Correcties voorgaande jaren

-

-

-

-260.387

-

-260.387

-260.387

607.481

607.481

-

607.481

607.481

Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar

Betalingen / ontvangsten

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling ( per erkenning )*

c

a

a

* a = interne berekening, b = overeenstemming met zorgverzekeraar, c =definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
2020

2019

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies)

5.179.181

3.919.596

Af: ontvangen voorschotten

4.571.699

3.659.209

607.481

260.387

Totaal financieringsverschil

In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ zijn de kwaliteitsgelden en extra kosten corona
inbegrepen.

4. Debiteuren en overige vorderingen

2020

2019

€

€

9.585

20.853

-

-

9.585

20.853

De specificatie is als volgt:
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

In 2020 was een voorziening voor oninbare debiteuren niet nodig.
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2020

2019

€

€

Gelieerde organisaties
RC Stichting Garantiefonds

-

5.133

RC Nieuw Rosa Spier Huis

-

206.070

-

211.203

900

136.057

4.075

-

34.932

-

227.023

203.555

92.194

165.394

359.124

505.006

368.710

737.062

2020

2019

€

€

314.921

1.179.578

5.946

5.189

320.867

1.184.768

Gedurende 2020 zijn de rekening courant posities afgehandeld. In 2021 zal Stichting
Vrienden Rosa Spier huis gaan fuseren met Stichting Rosa Spier Huis.

Vorderingen en overlopende activa
Omzetbelasting
Vordering uit hoofde van regionale ontwikkelgelden
Vooruitbetaalde pensioenen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen

Totaal debiteuren en overige vorderingen
Mutatie in omzetbelasting is een gevolg van het afronden van de bouw in 2019.

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kas
Totaal liquide middelen
Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar
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PASSIVA
6. Groepsvermogen

2020

2019

€

€

45

45

Bestemmingsfondsen

1.739.633

2.004.728

Algemene en overige reserves

5.318.859

1.140.969

Totaal groepsvermogen

7.058.538

3.145.742

Overige
mutaties

2020

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten
Kapitaal

Kapitaal

2019

Het verloop is als volgt:

Resultaat
bestemming

€

€

€

€

Kapitaal

45

-

-

45

Totaal kapitaal

45

-

-

45

Overige
mutaties

2020

€

€

Bestemmingsfondsen

2019

Het verloop is als volgt:

Resultaat
bestemming

€

€

Fonds aanvaardbare kosten

2.004.728

-265.095

1.739.633

Totaal bestemmingsfondsen

2.004.728

-265.095

1.739.633

Bestemmingsreserve

2019

Resultaat
bestemming

Overige
mutaties

2020

Het verloop is als volgt:

€

€

€

€

Bestemmingsreserve huisvesting

-

-

-

-

Totaal bestemmingsreserve

-

-

-

-

Overige
mutaties

2020

Algemene en overige reserves

2019

Het verloop is als volgt:

Resultaat
bestemming

€

€

Esseboom

690.496

4.109.241

4.799.737

Rosa Spier Huis

450.473

68.649

519.122

1.140.969

4.177.890

5.318.859

Totaal algemene en overige reserves

Overzicht totaal resultaat van de instelling
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling
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€

2020

2019

€

€

3.912.796

-246.733
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7. Voorzieningen
2019

Dotatie

€

€

10.232

Onttrekking

Vrijval

2020

€

€

€

34.964

3.604

-

41.592

0

122.011

-

-

121.011

10.232

156.975

3.604

-

163.603

Het verloop is als volgt:
Voorziening jubilea
Voorziening langdurig zieken
Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel (< 1 jr.)

80.723

Langlopend deel (> 1 jr.)

82.880

De voorziening reservering jubilea is gevormd om toekomstige uitkeringen met betrekking tot dienstjubilea
van medewerkers op grond van de CAO te bekostigen. Bij de bepaling van de voorziening is rekening
gehouden met een disconteringsvoet van 0,5%.
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de loon doorbetaling van langdurig zieke medewerkers.
Daarnaast is rekening gehouden met de te betalen transitievergoeding.
8. Langlopende schulden ( >1 jaar )
2020

2019

€

€

Langlopende schulden bij kredietinstellingen

6.060.117

6.000.000

Langlopende leningen bij kredietinstellingen

1.211.887

1.253.563

142.095

88.878

7.414.099

7.342.441

2020

2019

7.263.460

5.273.163

-

2.000.000

60.117

-

De specificatie is als volgt:

Ontvangen borgsommen
Totaal langlopende schulden

Het verloop van de langlopende
leningen bij krediet instellingen is als
volgt:

€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Bij: opgeschorte rente
Af: aflossingen leningen

9.897

9.703

Stand per 31 december

7.313.680

7.263.460

41.676

9.897

7.272.004

7.253.563

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopende deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) ( aflossingsverplichting)
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) ( balanspost)
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Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en de daarbij gestelde zekerheden wordt verwezen naar de
bijlage overzicht leningen.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

9. Overige kortlopende schulden
2020

2019

De specificatie is als volgt:

€

€

Schulden bij kredietinstellingen

-

5.000.000

373.383

880.113

1.534

1.139

Aflossingsverplichting langlopende schulden

41.676

9.897

Loonbelasting en sociale premies

17.962

72.611

Schulden ter zake pensioenen

14.407

23.399

Terug te betalen zorgbonus

19.787

-

Nog te betalen salarissen

24.346

97.299

Reservering Eindejaarsuitkering

18.329

16.800

Vakantiegeld

109.228

103.000

Vakantiedagen

171.866

114.000

Rente

29.644

-

Accountantskosten

Crediteuren en overige kortlopende schulden
Crediteuren
Gelieerde organisaties
RC Vrienden van het Rosa Spier Huis
Overige kortlopende schulden

Nog te betalen kosten
20.845

19.945

Vooruitontvangen bedragen

7.219

15.068

Overige overlopende passiva

70.620

105.794

Totaal crediteuren en overige kortlopende schulden

920.846

1.459.064

Totaal kortlopende schulden

920.846

6.459.064

Het overbruggingskrediet ad € 5.000.000 bij de abn amro is op 13 januari 2020 volledig afgelost.
Het saldo crediteuren was ultimo 2019 hoger dan gebruikelijk doordat de nieuwbouw aan het eind kwam en
de laatste grote bouwfacturen eind van het jaar nog binnen kwamen ter betaling.

34

Rosa Spier Stichting

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

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. De Rosa Spier Stichting 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. 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 ter
zake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2020 of later. De Rosa Spier Stichting verwacht uit hoofde
van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit
zorgprestaties.
Daarnaast heeft de Rosa Spier Stichting overeenkomstig met de afspraken met het zorgkantoor de overschrijding van
het kwaliteitsbudget voor een bedrag van EUR 364.177 ten laste van de covid-compensatieregeling gebracht en als
opbrengst in deze jaarrekening verwerkt. Definitieve vaststelling van dit bedrag zal in 2021 plaats vinden.

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader
zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke
gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor
medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke
gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van
toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van
de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de
Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.
Voor 2020 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 24.278,2 miljoen (prijsniveau 2019).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020.
De Rosa Spier Stichting 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 2020.
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(Meerjarige) financiële verplichtingen
De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van een lopende huurovereenkomst:

Betaalbaar
binnen 1 jaar

Betaalbaar
1-5 jaar

Betaalbaar na
5 jaar

Totaal

€

€

€

€

Huur

1.443.936

5.775.744

12.995.424

20.215.104

Totaal meerjarige verplichtingen

1.443.936

5.775.744

12.995.424

20.215.104

Huur betreft de huurovereenkomst met Treublaan Appartementen BV, voor de huur van 92 appartementen.
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Mutatieoverzicht per activagroep
Grond

Aanschafwaarde begin boekjaar 2020
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde begin boekjaar 2020
Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
(De)Activering van activa
Afschrijvingen lopend boekjaar

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2020
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020
Boekwaarde ultimo boekjaar 2020

Bedrijfsgebouwen

Tuin & Terrein

Verbouwingen

Overige vaste activa

Totaal

€
1.371.157
57.370
1.313.787

€
14.521.367

53.893

279.784
-219.260
575.759
-76.715

€
1.917.159
1.917.159

€
10.795.839
26.990
10.768.849

€
48.351
403
47.948

€
388.861
3.882
384.979

-204.844

-204.844

114.207
326.822
-212.615

60.277
10.006
50.271

51.407
43.356
8.051

195.575
-127.266

1.917.159
204.844
1.712.315

10.910.046
353.812
10.556.234

108.628
10.409
98.219

440.268
47.238
393.030

1.425.050
267.361
1.157.688

-14.416
-

88.645
14.432.722

14.801.151
883.664

13.917.487

Toelichting
Afschrijvingen vinden plaats conform onderstaande waarderingsgrondslagen.
-

Bedrijfsgebouwen
Tuin en Terrein
Verbouwingen
Inventaris
Website
Computers en elektronica

Gebouw in eigendom van Stichting Esseboom
Investeringen in de tuin en het terrein rondom het gebouw
Investeringen ter verbetering van het gebouw met een afschrijvingstermijn van 10 jaar
Inboedel van de organisatie
Gedane investeringen in de website die omzet genereren
Computers en elektronica

30 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
5 jaar
3 jaar

3%
10%
10%
10%
20%
33%

Onzekerheden MVA
Als gevolg van de verplichte jaarlijkse herziening op de bouw btw, kunnen er de aankomende 8 jaar nog correcties plaatsvinden op de waarde van de post bedrijfsgebouwen.
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BIJLAGE - Overzicht leningen
Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

Werkelijkerente

€

Restschuld 31
december 2019

%

€

Nieuwe
leningen in
2020

Aflossing in
2020

€

€

Restschuld 31
december
2020

Restschuld
over 5 jaar

€

€

Resterende
looptijd in
jaren eind
2020

Aflossings
wijze

Aflossing
2021

€

ABN-AMRO *)

20-mrt-17

2.000.000

10

Hypothecair

1,80%

2.000.000

2.000.000

1.610.501

9

Lineair

10.527

ABN-AMRO *)

20-mrt-17

2.000.000

10

Hypothecair

1,85%

2.000.000

2.000.000

1.610.501

9

Lineair

10.527

ABN-AMRO *)

20-mrt-17

2.000.000

10

Hypothecair

2,15%

2.000.000

2.000.000

1.610.501

9

Lineair

10.527

ABN-AMRO *)

20-mrt-17

5.000.000

1

Overbrugging

1,80%

5.000.000

-

-

0

ABN-AMRO *)

60.117

60.117

9

20.233

-

2

Annuïteit

10.095

1.233.330

1.233.330

9

In 1x

-

7.313.680

6.124.950

26-nov-20

60.117

10

Rente opgeschort

Fair Play Beheer B.V.

1-sep-18

50.000

5

Onderhands

2,00%

30.130

Steunfonds

1-sep-18

1.233.330

10

Achtergesteld

1,80%

1.233.330

5.000.000
60.117

Totaal

12.263.460

9.897

60.117

5.009.897

41.676

*) Lening ABN-AMRO
Op 20 maart 2017 is met de ABN-AMRO een kredietovereenkomst afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw. Deze kredietovereenkomst is op 3 december 2019 herzien. De faciliteit is als volgt omschreven:
1. 10- jarige lening

€ 2.000.000

tegen een rente van 1,80% vast tot 1 november 2023. Aflossing m.i.v. 1 maart 2021 van 95 delen ad € 10.527 en een restbedrag van € 999.935 op 1 november 2029.

2. 10-jarige lening

€ 2.000.000

tegen een rente van 1,85% vast tot 1 november 2025. Aflossing m.i.v. 1 maart 2021 van 95 delen ad € 10.527 en een restbedrag van € 999.935 op 1 november 2029.

3. 1-jarige Euribor lening

€ 5.000.000

tegen euribor rente + 1,80% opslag. Aflossing in één keer op 1 juli 2020.

4. 10-jarige lening

€ 2.000.000

tegen een rente van 2,15% vast tot 1 november 2025. Aflossing m.i.v. 1 december 2021 van 95 delen ad € 10.527 en een restbedrag van € 999.935 op 1 november 2029.

5. op 26 november heeft de abn amro de te betalen rente van april tot en met september opgeschort in verband met de Covid-19 pandemie. De aflossing dient plaats te vinden aan het einde van de looptijd van de lening.
Gestelde zekerheden:
Een bankhypotheek, 1e in rang, van € 5.000.000, plus 40% voor rente en kosten en gevestigd op het registergoed Esseboom 2 te Laren.
Een bankhypotheek, 1e in rang, van € 9.500.000, plus 40% voor rente en kosten en gevestigd op het registergoed Hector Treublaan 1 te Laren.
Een pandrecht op de vorderingen en rechten uit gesloten en nog te sluiten huurovereenkomsten.
De (huur)vorderingen die voortvloeien uit huurovereenkomsten van registergoederen die door de bank zijn of worden gefinancierd, moeten door de huurders overgemaakt worden op een rekening van de bank.
Een pandrecht op de goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden.
Een pandrecht op de vorderingendoor regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid zoals omschreven in artikel 12.3. van de ABK.
De EBITDA moet vanaf 2021 minimaal € 550.000 bedragen.
Gestelde zekerheden bij de achtergestelde lening van het Steunfonds is de overwaarde van het vastgoed.
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Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties ( en maatschappelijke ondersteuning )
2020

2019

€

€

4.384.531

3.885.069

Zorg-gerelateerde corona compensatie

442.455

-

Kwaliteitsgelden (excl. overschrijding)

De specificatie is als volgt:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)

352.195

138.110

Kwaliteitsgelden 2019

25.209

-

Subsidies ZVW zorg, ELV

21.458

54.429

-

-38.630

37.729

11.646

5.263.577

4.050.624

Overproductie ZVW 2017
Overige zorgprestaties
Totaal opbrengst zorgprestaties

De zorg-gerelateerd corona compensatie is afkomstig uit de Wlz. De stijging van de opbrengsten
kwaliteitsgelden is enerzijds toe te rekenen aan de uitbereiding van de productie, anderzijds is in 2020 extra
zorgpersoneel ingezet als gevolg van de covid-19 pandemie.
12. Subsidies (exclusief Wmo)
De specificatie is als volgt:
Zorgbonus
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal subsidies

2020

2019

€

€

163.814

-

38.321

13.519

202.134

13.519

Toelichting bij de subsidies:
In 2020 is een bedrag ad € 183.600 ontvangen met betrekking tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het
rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg. Hiervan is € 163.814 uitgekeerd. De kosten zijn voor een gelijk
bedrag verantwoord onder de personeelskosten. Het verschil is verantwoord op de balans onder de schulden.
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13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten particuliere verhuur

2020

2019

€

€

1.351.495

435.426

Opbrengsten van diensten

133.220

49.730

Totaal verhuur en diensten

1.484.715

485.156

Boekwinst verkoop Esseboom

4.705.156

-

2.411

1.829

123.399

132.188

Diverse verkopen
Schenkingen
Overige opbrengsten

40.674

-

4.871.640

134.017

30.000

16.000

Opbrengsten cultuur

4.946

6.962

Opbrengsten horeca

43.681

3.550

78.627

26.512

6.434.982

645.685

11.900.693

4.709.828

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

Subsidies cultuur

Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten

Stichting Esseboom is in november 2019 begonnen met de verhuur van appartementen. De Rosa Spier
Stichting verhuurt per 1 december 2019 geen appartementen meer. Vanaf december 2019 is Stichting
Esseboom begonnen met de exploitatie van het galeriecafé / restaurant.
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LASTEN
14. Personeelskosten
2020
De specificatie is als volgt:

2019

€

€

3.102.623

2.370.290

Sociale lasten

469.067

381.203

Pensioenpremies

229.238

191.311

Lonen en salarissen

Andere personeelskosten

349.591

191.417

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

4.150.519

3.134.221

419.467

105.193

Totaal personeelskosten

4.569.986

3.239.414

72

58

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting bij de personeelskosten:
Op de regel “lonen en salarissen” is in 2020 een bedrag vermeld ad € 163.814 inzake uitgekeerde zorgbonussen.
Dit bedrag is inclusief € 62.814 inzake verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post
“Zorgbonus” onder de post “subsidies” voor hetzelfde bedrag.
De personeelskosten zijn toegenomen door o.a. een aantal factoren:
Een toename van het aantal medewerkers i.v.m. de nieuwe locatie en daarmee samenhangende gestegen
zorgvraag.
Door toename van de zorgzwaarte, het aantal oudere werknemers, en hoger verzuim zijn er meer zzp’ers ingehuurd.
De eerste 3 maanden na de verhuisperiode is er extra personeel ingezet.
Investeringen in leerlingen.
Hogere premie voor personeelsverzekeringen vanwege de hogere loonsom.
15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2020

2019

€

€

Materiële vaste activa

575.652

86.349

Totaal afschrijvingen

575.652

86.349

2020

2019

€

€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

223.356

227.825

Algemene kosten

441.054

400.091

Patiënt – en bewonersgebonden kosten

172.395

221.349

Onderhoud en energiekosten

297.926

390.028

De specificatie is als volgt:
Afschrijvingen:

16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Huur en leasing

1.513.027

177.650

Kostprijs horeca & services

32.349

3.770

Kostprijs culturele activiteiten

17.672

23.112

2.697.779

1.443.825

Totaal overige bedrijfskosten
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Toelichting op de overige bedrijfskosten:
-

-

-

In 2019 zijn er extra kosten gemaakt voor de keuken zoals aanschaf van servies en bestek. Dit waren
eenmalige kosten. Zouden we dit normaliseren dan zijn de kosten in 2020 iets gestegen wat in lijn is met
de stijging van het aantal bewoners met een zorgindicatie.
In 2019 waren patiënt – en bewonersgebondenkosten hoger dan in 2020. Ook dit heeft te maken met de
nieuwbouw. In 2019 was er sprake van inrichtingskosten en verhuiskosten.
Al met al zijn de gebruikelijke kosten van de patiënt – en bewonerskosten gestegen wat te maken heeft
met de nieuwe regels inzake de hulpmiddelen. Deze komen nu voor rekening van de Wlz instelling.
Vanwege de intrek in een nieuw gebouw met betere isolatie zijn de energiekosten gedaald.
Stichting Esseboom is sinds half oktober 2019 huurder van de appartementsgebouwen aan de Hector
Treublaan en de Pruisenbergen. Vanaf die periode moet er huur betaald worden.
Ondanks de lockdown is er toch nog horeca omzet geweest en hebben er enkele culturele activiteiten
plaats kunnen vinden.

17. Financiële baten en lasten
2020

2019

De specificatie is als volgt:

€

€

Bij: Rentebaten

-

-

Af: Rentelasten

144.480

159.598

Af: Bereidstellingsprovisie
Totaal financiële baten en lasten
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27.375

-144.480

-186.973
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WNT – verantwoording 2020 Rosa Spier Stichting
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

K. Annaert

Functiegegevens

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging 2020
102.770

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

10.792

Subtotaal

113.562

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

111.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totale bezoldiging 2020

113.562

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

2.562

Overgangsregeling is
van toepassing

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning + belastbare onkostenvergoeding

103.472

Beloningen betaalbaar op termijn

10.945

Subtotaal

114.417

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

107.000

Totale bezoldiging 2019

114.417

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp
aan Rosa Spier Huis een totaalscore van 7 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft
klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 111.000. Dit maximum
wordt wel overschreden door de Raad van Bestuur. Dit maximum wordt overschreden door de Raad van
Bestuur met een bedrag ter grootte van € 2.562. Op de bezoldiging van de Raad van Bestuur is het WNTovergangsrecht van toepassing. De bezoldiging van de Raad van Bestuur voldoet aan het toepasselijke
bezoldigingsmaximum waarnaar dient te worden afgebouwd conform het WNTovergangsrecht.
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Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 16.650 en
voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 11.100. Deze maxima worden niet overschreden.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Ir. J.B. Crol

Mr. I.M.B. Kramer

Drs. H.C. van Eyck

L.M. van der Goes

J.F.W.M. van Laarhoven

Functiegegevens

VOORZITTER

LID RvT

LID RvT

LID RvT

LID RvT

Aanvang en einde
functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging

10.000

9.075

9.075

9.075

9.075

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

16.650

11.100

11.100

11.100

11.100

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald
bedrag
Totale bezoldiging

-

-

-

-

-

10.000

9.075

9.075

9.075

9.075

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/05 - 31/12

Bezoldiging

6.050

9.075

9.075

9.075

6.050

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

15.450

10.300

10.300

10.300

6.867

Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan

Gegevens 2019
Aanvang en einde
functievervulling in 2019
Bezoldiging

Alle bedragen zijn exclusief de btw wanneer deze in rekening is gebracht.
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18. Honoraria accountant
2020

2019

€

€

1. Controle van de jaarrekening

19.950

15.730

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

15.620

4.215

35.570

19.945

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

3. Fiscale advisering
Totale honoraria accountant

De honoraria accountant maken onderdeel uit van de Algemene kosten genoemd in punt 17.
Vanwege de bijgekomen verantwoording m.b.t. de zorgbonus en uitvraag kosten Covid -19 zijn de kosten van
de accountant gestegen.
19. 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.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020

ACTIVA

2020

2019

€

€

738.428

823.918

738.428

823.918

Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

(2)

607.481

260.387

Debiteuren en overige vorderingen

(3)

1.489.044

1.013.162

Liquide middelen

(4)

257.492

1.115.327

Totaal vlottende activa

2.354.018

2.388.877

Totaal activa

3.092.445

3.212.795

45

45

1.622.446

1.887.541

636.310

567.661

2.258.802

2.445.247

Voorzieningen

163.603

10.232

Totaal voorzieningen

163.603

10.232

Langlopende leningen

10.138

20.233

Waarborgsommen

16.991

-

Totaal langlopende schulden

27.129

20.233

Crediteuren en overige kortlopende schulden

642.912

727.083

Totaal kortlopende schulden

642.912

727.083

3.092.445

3.212.795

PASSIVA
Eigen vermogen

(5)

Kapitaal
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

Langlopende schulden ( > 1 jaar )

Kortlopende schulden ( < 1 jaar )

(6)

(7)

(8)

Totaal passiva
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Enkelvoudige resultatenrekening over 2020

2020

2019

€

€

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties

(10)

5.263.577

4.050.624

Subsidies

(11)

202.134

13.519

Verhuur en diensten

(12)

132.845

334.397

Overige bedrijfsopbrengsten

(12)

116.447

119.017

5.715.002

4.517.557

Totaal bedrijfsopbrengsten
Lasten
Personeelskosten

(13)

4.210.306

2.976.443

Afschrijvingen

(14)

112.383

41.853

Overige bedrijfskosten

(15)

1.588.155

1.425.000

Totaal bedrijfskosten

5.910.845

4.443.296

BEDRIJFSRESULTAAT

-195.843

74.261

-603

-797

-196.445

73.464

2020

2019

€

€

-265.095

117.188

68.649

-43.725

-196.445

73.464

Financiële baten en lasten

(16)

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Algemene reserve
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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Toelichting op de enkelvoudige balans
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna niet
nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

2020

2019

€

€

Verbouwingen

358.612

377.135

Overige vaste activa

379.815

446.783

Totaal materiële vaste activa

738.428

823.918

2020

2019

€

€

823.918

80.060

27.000

785.712

Af: afschrijvingen

112.490

41.854

Boekwaarde per 31 december

738.428

823.918

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen

Verbouwingen

Aanschafwaarde begin boekjaar 2020
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde begin boekjaar 2020

Overige vaste
activa

Totaal

€

€

€

380.304

482.433

862.737

3.169

35.650

38.819

377.135

446.783

823.918

21.069

5.931

27.000

39.592

72.898

112.490

-18.523

-66.968

-85.491

401.373

488.364

889.737

42.761

108.548

151.309

358.612

379.816

738.428

Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen lopend boekjaar

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2020
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020
Boekwaarde ultimo boekjaar 2020
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen uit hoofde van financieringsverschil Wlz

Saldo per 1 januari

2019

2020

Totaal

€

€

€
260.387

260.387

Mutaties in het boekjaar
Financieringsverschil boekjaar

607.481

607.481

Correcties voorgaande jaren
Betalingen / ontvangsten

-260.387

-260.387
-260.387

607.481

607.481

Saldo per 31 december

-

607.481

607.481

Stadium van vaststelling ( per erkenning) *

c

a

a

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
2020

2019

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies)

5.179.181

3.919.596

Af: ontvangen voorschotten

4.571.699

3.659.209

607.481

260.387

2020

2019

€

€

5.755

10.675

-

-

5.755

10.675

Totaal financieringsverschil

3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

In 2020 was een vordering op oninbare debiteuren niet nodig.
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2020

2019

€

€

1.293.731

779.079

-

2.628

1.293.731

781.707

4.075

-

123.196

217.650

62.287

3.130

189.558

220.780

1.489.044

1.013.162

2020

2019

Gelieerde organisaties
RC Stichting Esseboom
RC Stichting Garantiefonds

Vorderingen en overlopende activa
Vordering uit hoofde van regionale ontwikkelgelden
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen

Totaal debiteuren en overige vorderingen

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kas
Totaal liquide middelen
Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar
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€

€

251.545

1.110.138

5.946

5.189

257.491

1.115.327
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PASSIVA
5. Eigen vermogen

2020

2019

€

€

45

45

1.622.446

1.887.541

636.310

567.661

2.258.802

2.455.247

Overige
mutaties

2020

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten
Kapitaal
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Kapitaal

2019

Het verloop is als volgt:

Resultaat
bestemming

€

€

€

€

Kapitaal

45

-

-

45

Totaal kapitaal

45

-

-

45

Overige
mutaties

2020

Bestemmingsfonds

2019

Het verloop is als volgt:

Resultaat
bestemming

€

€

Fonds aanvaardbare kosten

1.887.541

-265.095

1.622.446

Totaal bestemmingsfonds

1.887.541

-265.095

1.622.446

Algemene en overige reserves

2019

Het verloop is als volgt:

Resultaat
bestemming

€

€

Overige
mutaties

2020

€

€

€

€

Algemene reserves

567.661

68.649

636.310

Totaal algemene en overige reserves

567.661

68.649

636.310

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2020 en resultaat over 2020
Eigen
Vermogen

De specificatie is als volgt:

€

Resultaat
€

Rosa Spier Stichting

2.258.802

-196.445

Stichting Esseboom

4.799.736

4.109.241

Totaal geconsolideerd vermogen en resultaat

7.058.538

3.912.796
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6. Voorzieningen
2019

Dotatie

€

€

10.232

Onttrekking

Vrijval

2020

€

€

€

34.964

3.604

-

41.592

0

122.011

-

-

122.011

10.232

156.975

3.604

Het verloop is als volgt:
Voorziening jubilea
Voorziening langdurig zieken
Totaal voorzieningen

163.603

Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel (< 1 jr.)

80.723

Langlopend deel (> 1 jr.)

82.880

7. Langlopende schulden ( >1 jaar )
De specificatie is als volgt:
Langlopende schulden bij kredietinstellingen

2020

2019

€

€

-

-

Leningen

10.138

20.233

Borgsommen

16.991

-

Totaal langlopende schulden

27.129

20.233

2020

2019

€

€

30.130

39.833

Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Bij: nieuwe borgsommen

16.991

Af: aflossingen

9.897

9.703

Stand per 31 december

37.224

30.130

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

10.095

9.897

Stand langlopende schulden per 31 december

27.129

20.233

Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopende deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) ( aflossingsverplichting)

10.095

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) ( balanspost)

27.129
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8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
Crediteuren

2020

2019

€

€

190.565

215.722

Gelieerde organisaties
RC Vrienden van het Rosa Spier Huis

138

58

-

875

Aflossingsverplichting langlopende schulden

10.095

9.897

Belastingen en sociale premies

17.962

72.611

Schulden ter zake pensioenen

14.407

23.399

Terug te betalen zorgbonus

19.787

Nog te betalen salarissen

24.346

RC Nieuw Rosa Spier Huis

Reservering Eindejaarsuitkering

97.299

18.329

16.800

Reservering Vakantiegeld

109.228

103.000

Reservering Vakantiedagen

171.866

114.000

20.845

19.945

Vooruitontvangen bedragen

5.000

-

Overige overlopende passiva

40.344

53.477

642.912

727.084

Nog te betalen kosten
Accountantskosten

Totaal overige kortlopende schulden
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9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

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. De Rosa Spier Stichting 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. 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 ter zake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in
2020 of later. De Rosa Spier Stichting verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige
correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning.
Daarnaast heeft de Rosa Spier Stichting overeenkomstig met de afspraken met het zorgkantoor de overschrijding
van het kwaliteitsbudget voor een bedrag van EUR 364.177 ten laste van de covid-compensatieregeling gebracht
en als opbrengst in deze jaarrekening verwerkt. Definitieve vaststelling van dit bedrag zal in 2021 plaats vinden

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor
curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan
een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per
instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbiomzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2020 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 24.278,2 miljoen (prijsniveau 2019).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over
2020. De Rosa Spier Stichting 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 2020.
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BIJLAGE - Overzicht leningen
Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
loop-tijd

Soort
lening

Werkelijke-rente

Restschuld 31
december 2019

%

€

€

Fair play Beheer B.V.

Totaal

1-sep-18

50.000

5

Onderhands

2,00%

30.130

Nieuwe
leningen in
2020

Aflossing
in 2020

€

-

30.130
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Restschuld 31
december 2020

€

€

9.897

20.233

9.897

20.233

Resterende
looptijd in jaren
eind 2020

Restschuld
over 5 jaar

Aflossings-wijze

Aflossing
2021

€

-

€

2

Annuïteit

10.095

10.095
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Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening
BATEN
10. Opbrengsten zorgprestaties ( en maatschappelijke ondersteuning )
2020
De specificatie is als volgt:

2019

€

€

4.384.531

3.885.069

Zorg-gerelateerde corona compensatie

442.455

-

Kwaliteitsgelden

352.195

138.110

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

Kwaliteitsgelden 2019

25.209

-

Subsidies ZVW zorg, ELV

21.458

54.429

-

-38.630

37.729

11.646

5.263.577

4.050.624

2020

2019

€

€

163.814

-

38.321

13.519

202.134

13.519

Overproductie ZVW 2017
Overige zorgprestaties
Totaal opbrengst zorgprestaties
11. Subsidies (exclusief Wmo)
De specificatie is als volgt:
Zorgbonus
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal subsidies
12. Overige bedrijfsopbrengsten

2020

2019

De specificatie is als volgt:

€

€

Opbrengsten particuliere verhuur

-

284.667

Opbrengsten van diensten

132.845

49.730

Totaal verhuur en diensten

132.845

334.397

Diverse verkopen

2.373

1.829

Schenkingen

73.399

117.188

Overige opbrengsten

40.674

-

116.447

119.017

5.715.002

4.517.557

Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
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LASTEN
13. Personeelskosten
2020
De specificatie is als volgt:

2019

€

€

2.810.114

2.156.322

Sociale lasten

401.896

332.200

Pensioenpremies

229.238

191.311

Andere personeelskosten

349.591

191.417

3.790.839

2.871.250

419.467

105.193

4.210.306

2.976.443
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2020

2019

€

€

Materiële vaste activa

112.383

41.853

Totaal afschrijvingen

112.383

41.853

2020

2019

€

€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

223.356

227.825

Algemene kosten

299.110

307.154

Patiënt – en bewonersgebonden kosten

172.395

221.349

56.232

255.652

837.063

413.019

-

-

1.588.155

1.425.000

2020

2019

€

€

Af: Rentelasten

603

797

Totaal financiële baten en lasten

603

797

Lonen en salarissen

Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Afschrijvingen:

15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

16. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Bij: Rentebaten
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Vaststelling van de jaarrekening
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Bestuurder van de Rosa Spier Stichting heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld en de Raad van Toezicht
heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 22 juni 2021.
Resultaat bestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 20.
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

K.E.M. Annaert MBA, bestuurder

Ir. J.B. Crol, voorzitter RvT

J.F.W.M. van Laarhoven, lid RvT

J.J. Hellinga, lid RvT

L. Hennink, lid RvT

L.M. van der Goes - Hijmans, lid RvT
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Overige gegevens
Statutaire regeling resultaatbestemming
Geen
Nevenvestigingen
Rosa Spier Stichting heeft geen nevenvestigingen

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