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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-12-2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 32.119.981 32.482.369

Financiële vaste activa 2 5.852 6.939

Totaal vaste activa 32.125.833 32.489.308

Vlottende activa

Voorraden 3 60.000 60.616

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 2.481.818 3.091.222

Debiteuren en overige vorderingen 5 946.492 849.600

Liquide middelen 6 17.487.808 15.382.844

Totaal vlottende activa 20.976.117 19.384.283

Totaal activa 53.101.951 51.873.591

Ref. 31-dec-19 31-12-2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 454 454

Bestemmingsreserves 337.333 337.333

Bestemmingsfondsen 27.768.397 23.126.076

Algemene en overige reserves 237.811 237.811

Totaal eigen vermogen 28.343.995 23.701.674

Voorzieningen 8 1.932.861 2.234.686

Langlopende schulden (nog voor meer 9 11.168.582 13.627.206

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 10 11.656.512 12.310.026

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 11.656.512 12.310.026

Totaal passiva 53.101.951 51.873.591
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 66.757.249 62.623.505

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 14 467.852 231.061

Overige bedrijfsopbrengsten 15 966.746 925.811

Som der bedrijfsopbrengsten 68.191.847 63.780.377

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 49.147.772 45.469.293

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 3.451.128 3.576.652

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 125.000 0

Overige bedrijfskosten 19 10.509.636 10.984.109

Som der bedrijfslasten 63.233.536 60.030.054

BEDRIJFSRESULTAAT 4.958.311 3.750.323

Financiële baten en lasten 20 -315.990 -363.047

RESULTAAT BOEKJAAR 4.642.321 3.387.277

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Huisvesting 21 4.412.958 3.832.455

Bestemmingsfonds Aanvaardbare Kosten (RAK) 21 229.363 -445.178
4.642.321 3.387.277
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.958.311 3.750.323

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 3.575.041 3.575.565

- afschrijvingen financiële activa 17 1.087 1.087

- mutaties voorzieningen 8 -301.824 169.951

3.274.304 3.746.603

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 616 5.500

- vorderingen 5 -96.891 610.712

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 609.406 -399.555

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 10 -370.607 1.829.092

142.524 2.045.748

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.375.139 9.542.674

Ontvangen interest 20 6.489 912

Betaalde interest 20 -322.478 -359.822

Ontvangen dividenden 0 0

-315.989 -358.910

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 8.059.150 9.183.765

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -3.212.653 -1.298.831

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.212.653 -1.298.831

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -2.741.535 -1.557.148

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.741.535 -1.557.148

Mutatie geldmiddelen 2.104.962 6.327.778

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 15.382.845 9.069.067

Stand geldmiddelen per 31 december 6 17.487.808 15.382.845

Mutatie geldmiddelen 2.104.962 6.313.778

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Groepsverhoudingen

Naam Statutaire Zetel

Stichting Sociaal Maatschappelijk Vervoer Bewoners Fatima Doetinchem

op basis van artikel 2:407 lid 1.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

RJ 655 en titel 9 BW2  en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en

semipublieke sector (WNT).

Vergelijkende cijfers

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De cijfers voor 2018

zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zitten we wereldwijd midden in "de corona-crisis". De verwachting

is dat gezien de gezonde financiële positie van Elver in combinatie met de toegezegde compensatieregelingen, de continuïteit

van Elver niet in gevaar komt.  Inzake het coronvirus is een passage opgenomen bij de gebeurtinissen na balansdatum

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die

van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 

en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen

worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt

hierzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Stelsel- en schattingswijzigingen

Er hebben in het boekjaar geen stelselwijzigingen en of schattingswijzigingen plaatsgevonden. 
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De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd volgens het 

kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stichting Elver, Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw Wehl heeft als doel  zorg te leveren aan mensen met een matige tot ernstige 

verstandelijke beperking met een complexe zorg- en/of begeleidingsvraag zonder winstoogmerk en met respect voor ieders 

levensbeschouwing. De missie, er zijn om bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Elver staat aan het hoofd van een groep van rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van artikel 

2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: 

Aandeel in het geplaatste kapitaal

nvt

Sinds 2017 stelt Stichting Elver een enkelvoudige jaarrekening op en maakt hiermee gebruikt van de consolidatievrijstelling 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De algene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover

niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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

Stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

met een uitstroom van middelen die economische voordelen met zich meebrengen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vaststeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en

cumulatieve bijzondere waardevermindering.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast

percentrage van de verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment

van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met 

bijzondere waardeverminderingen.

De materiële vaste activa zijn beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij

wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 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-kasstroom die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop

te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte

contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waarde-

verminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Ultimo 2019 heeft er een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden op de inventaris (ICT werkplekken) ad 125.000 euro. 

De op toekomstige kasstromen gebaseerde bedrijfswaarde van huurlocaties geven een negatieve uitkomst van

EUR 197.850. Dit is in de jaarrekening tot uitdrukking gebracht in een voorziening voor verlieslatende contracten.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedrijfsgebouwen en terreinen:

Aanloopkosten: 2,5% / 3% / 3,3%

Bouwrente (WTZi): 2,5%

Terreinvoorzieningen: 5,0%

Gebouwen: 2% / 3,3%

Verbouwingen: 5,0%

Trekkingsrechten: 5,0%

Instandhouding: 10,0%

Onderhanden projecten: 0,0%

De gehanteerde afschrijvingspercentages installaties en machines:

Installaties: 5,0%

Trekkingsrechten installaties: 5,0%

Instandhouding installaties: 10,0%

De gehanteerde afschrijvingspercentages andere vaste bedrijfsmiddelen:

Inventaris: 10% / 20%

Vervoermiddelen: 20,0%

Automatisering: 20,0%

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de FiFo methode 'first-in, first-out'. Indien noodzakelijk wordt een

voorziening voor incourante voorraden opgenomen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen kosten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder voorderingen,

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet af van de boekwaarde.

Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in 

de toelichting op de "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen". Voor de grondslagen van primaire

financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Financiële derivaten:

Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd zijn worden tegen kostprijs opgenomen. Indien

per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs danwel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de

winst-en verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast.

Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten. De winst

of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en verliesrekening

verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast

is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de afdekking. Stichting Elver past hedge accounting toe op basis

van individuele documentatie per individuele hedgerelatie. Stichting Elver documenteert de wijze waarop de hedgerelaties 

in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. 

Stichting Elver past hedge-accounting toe: zij dekt haar renterisico's voornamelijk af door renteswaps en -caps. Het effectieve 

deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd.

Voor het ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de winst-en verliesrekening verwerkt.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door derden zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de

balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening uitgestelde beloningen:

De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen bij 12,5, 25 en 40-jarig dienstverband 

en bij pensioen, uit hoofde van cao-bepalingen en gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De voorziening is 

. gewaardeerd tegen contante waarde met een disconteringsvoet van 2%. 

Voorziening afvloeiing personeel:

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met afvloeiing van personeel en wordt gevormd indien een feitelijke 

of juridische verplichting is ontstaan. Voor afvloeiing personeel waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar 

waarvoor na balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting betrokkenen dat de afvloeiing zal worden 

uitgevoerd, is een voorziening in de balans opgenomen. De voorziening is nominaal gewaardeerd.

Voorziening voor langdurig ziekteverzuim:

Voor de op de balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten)
van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel  is een voorziening gevormd ter 

grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen 

worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening verliesgevende contracten:

De voorziening verliesgevende contracten betreft een voorziening op toekomstige kasstromen gebaseerde bedrijfswaarde van

huurlocaties.

Voorziening sloopkosten:

De voorziening sloopkosten betreft een voorziening voor de toekomstige sloopkosten van de locaties Kemperbergerweg en 

Bakenbergseweg te Arnhem. 

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

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

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

vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben uitgaande 

van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd 

zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren, waaronder budgetaanpassingen, die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit

boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Stichting Elver heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De hiervoor in aanmerking komende werknemers

hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend

over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Elver. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten

van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Elver betaalt hiervoor premies

waarvan de helft door de wergever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 

financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een

nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In

december 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2% (januari 2020: 95,7%). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het 

pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan eind 2026 te kunnen voldoen aan het vereiste niveau en voorziet geen noodzaak voor

de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Elver heeft

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van 

hogere toekomstige premies. Stichting Elver heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar

in de jaarrekening verantwoord.

Mede als gevolg van de coronocrisis isde dekkingsgraad verder gedaald naar 90,4% naar de stand van eind februari 2020.

Gegeven de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2020 en in het licht van de onderhandelingen om te komen tot een nieuw

pensioenakkoord, laat PFZW de hoogte van de pensioenpremies gedurende 2020 ongewijzigd.

Belastingen

Vennootschapsbelasting, Stichting Elver maakt gebruik van de vrijstelling van artikel 5 lid 1 onderdeel c, ten tweede, van de 

Wet vennootschapsbelasting 1969. 

Er vindt derhalve geen vennootschapsbelastingheffing plaats.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstrooomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De mutatie in geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen en mutaties in de kortlopende rekening-

courantposities bij de bankier.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 26.633.635 28.606.301

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.999.512 3.403.136

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2.486.834 472.932

Totaal materiële vaste activa 32.119.981 32.482.369

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 32.482.369 34.759.103

Bij: investeringen 3.212.653 1.298.831

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 3.450.041 3.575.565

Af: bijzondere waardeverminderingen 125.000 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 32.119.981 32.482.369

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Overige vorderingen 5.852 6.939

Totaal financiële vaste activa 5.852 6.939

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2018 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 6.939 8.026

Afschrijving -1.087 -1.087

Boekwaarde per 31 december 5.852 6.939

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Overige voorraden:

Voorraald winkel 60.000 60.616

Totaal voorraden 60.000 60.616

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2017 2018 2019 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 0 3.091.222 0 3.091.222

Financieringsverschil boekjaar 0 0 2.481.818 2.481.818

Correcties voorgaande jaren 0 40.416 0 40.416

Betalingen/ontvangsten 0 -3.131.638 0 -3.131.638

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -3.091.222 2.481.818 -609.404

Saldo per 31 december 0 0 2.481.818 2.481.818

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.481.818 3.091.222

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

2.481.818 3.091.222

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 63.239.514 59.284.258

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 60.757.696 56.193.036

Totaal financieringsverschil 2.481.818 3.091.222
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 362.081 387.586

Stichting Sociaal Maatschappelijk Vervoer Bewoners Fatima 174.529 149.617

Waarborgsommen 7.660 7.660

Nog te ontvangen bedragen 71.177 4.713

Nog te ontvangen rente spaarrekening 0 555

Nog te ontvangen Wmo 12.939 42.973

Nog te ontvangen Jeugdwet 20.655 7.157

Vooruitbetaalde bedragen 271.700 210.715

Vooruitbetaalde CAP 25.750 38.625

Totaal debiteuren en overige vorderingen 946.492 849.600

Toelichting:

ultimo 2018 € 20.000.

bedraagt ultimo 2019 € 191.025; ultimo 2018 € 166.025.

De post 'vooruitbetaalde premie CAP' heeft betrekking op de premie voor de rentecap, behorende bij een van de

aangetrokken geldleningen. De resterende looptijd van de CAP bedraagt ultimo 2019, 3 jaar. Per jaar wordt een evenredig

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 17.462.769 15.371.497

Kassen 21.619 11.497

Kruisposten 3.419 -148

Totaal liquide middelen 17.487.808 15.382.845

Toelichting:

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kapitaal 454 454

Bestemmingsreserves 337.333 337.333

Bestemmingsfondsen 27.768.397 23.126.076

Algemene en overige reserves 237.811 237.811

Totaal eigen vermogen 28.343.995 23.701.674
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De voorziening Stichting Sociaal Maatschappelijk Vervoer Bewoners Fatima die in aftrek op de vordering is gebracht

De voorziening dubieuze debiteuren die in aftrek op de vordering is gebracht, bedraagt ultimo 2019 € 25.000; 

deel als financiële lasten opgenomen. De marktwaarde bedraagt ulitmo 2019 € 9 positief; ultimo 2018 € 191 positief.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Kapitaal 454 0 0 454

Totaal kapitaal 454 0 0 454

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Onderhoud 237.333 0 0 237.333

Bestemmingsreserve Opleidingen 100.000 0 0 100.000

Totaal bestemmingsreserves 337.333 0 0 337.333

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) 15.852.879 229.363 0 16.082.242

Bestemmingsfonds Huisvesting 7.273.197 4.412.958 0 11.686.155

Totaal bestemmingsfondsen 23.126.076 4.642.321 0 27.768.397

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Algemene reserves:

Specifieke projecten / giften 69.116 0 0 69.116

Algemene reserves 168.695 0 0 168.695

Totaal algemene en overige reserves 237.811 0 0 237.811

Toelichting:

Bestemmingsfonds RAK: de reserve aanvaardbare kosten (RAK) wordt gevormd op grond van Nza beleidsregels.

Deze reserve kan alleen wijzigen door toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen

tussen exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare kosten van dat jaar. Het RAK dient beschikbaar te worden

gehouden voor door de Nza beleidsregels aangewezen zorgactiviteiten. 

Bestemmingsfonds Huisvesting dient ter dekking van toekomstige uitgave die voortvloeien uit herontwikkeling

van (nieuwbouw) huisvesting.

Bestemmingsreserve Onderhoud dient ter dekking van onverwachte pieken in toekomstig onderhoud van gebouwen.

Bestemmingsreserve Opleidingen dient ter dekking van de onverwachte toekomstige uitgave in het kader van de verdere

professionalisering van personeel op het moment dat de jaarlijkse exploitatie hierin niet kan voorzien.

Toelichting Resultaatbestemming:

De resultaatbestemming is opgebouwd uit twee componenten, het resultaat op zorgexploitatie en het resultaat op

vastgoedexploitatie. 

- Resultaat op zorgextroitatie is € 229.363 positief.

- Resutlaat op vastgoedexploitatie is € 4.412.958 positief.

De voorziening sloopkosten zijn ten laste gekomen van het resultaat op vastgoed.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019

€ € € € €

Uitgestelde beloning 995.000 168.498 57.939 55.559 1.050.000

Onderhoud 230.000 0 212.127 17.873 0

Afvloeiing personeel 235.000 0 198.152 2.363 34.485

Langdurig ziekteverzuim 237.636 152.827 146.036 91.600 152.827

Persoonlijk Budget Levensfase 49.000 0 0 49.000 0

Verliesgevende contracten 171.550 26.300 0 0 197.850

Sloopkosten Nieuwbouw 316.500 181.200 0 0 497.700

Totaal voorzieningen 2.234.686 528.825 614.254 216.394 1.932.861

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 749.229

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.183.632

hiervan > 5 jaar 843.775

Toelichting per categorie voorziening:

uitgestelde beloningen en sloopkosten nieuwbouw.

€ 85.775.

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken 11.168.582 13.627.206

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 11.168.582 13.627.206

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 15.184.353 16.741.502

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.741.535 1.557.148

Stand per 31 december  12.442.818 15.184.354

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.274.236 1.557.148

Stand langlopende schulden per 31 december 11.168.582 13.627.206

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.274.236 1.557.148

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 11.168.582 13.627.206

hiervan > 5 jaar 4.630.577 8.892.888

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Hiervan is langlopend deel > 5 jr.  voorziening uitgestelde beloningen € 758.000 en voorziening verliesgevende contracten

Kortlopend deel < 1 jr. vallen de voorzieningen afvloeiing personeel, langdurig ziekteverzuim, verliesgevende contracten,

Langlopend deel > 1 jr. vallen de voorzieningen uitgestelde beloningen, verliesgevend contracten en langdurig ziekteverzuim.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 1.387.245 1.468.934

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.274.236 1.557.148

Verschuldigde loonheffing en soc. Lasten 2.112.320 2.403.914

Verschuldigde btw 22.709 18.162

Verschuldigde pensioenpremie 94.683 115.294

Vooruit ontvangen bedragen 26.974 54.384

Nog te betalen kosten 795.828 539.900

Nog te betalen salarissen 1.916.016 1.719.034

Vakantiedagen 771.826 575.558

PersoonlijkBudget Levensfase 3.220.622 3.145.438

Rekening Courant woongroepen 34.053 712.259

Totaal overige kortlopende schulden 11.656.512 12.310.026

11. Financiële instrumenten

Stichting Elver heeft met betrekking tot een tweetal leningen met een variabele rente een swap-

contract afgesloten (ingangsdatum 01-10-2008 met een looptijd van 15 jaar). Dit contract heeft op 31 december 2019

een negatieve waarde van € 392.756. 

De huidige dekking die door Stichting Elver is afgegeven is € 1.750.000. De bank heeft het recht

om de posities uit hoofde van de afgesloten contracten met de bank te sluiten door beëindiging van de transacties 

zodanig dat een eventueel tekort aan dekking wordt opgeheven. Ingeval van tussentijdse sluiting van een transactie 

is Stichting Elver verplicht het alsdan te berekenen afrekeningsbedrag aan de bank te betalen.

De gestelde zekerheden ter dekking van de financiële derivaten is ondergebracht in de totale som van de bankhypotheek.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

Verplichtingen (ultimo)

2020 2021 2022 2023 > 2024

€ € € € €

Huurverplichting 454.992 345.026 312.390 312.390 1.560.639

Einddatum Jaarbedrag

€

Huurovereenkomst dagbesteding 30-6-2021 45.952

Huurovereenkomst dagbesteding 31-10-2029 95.360

Huurovereenkomst dagbesteding 1-10-2020 14.689

Huurovereenkomst dagbesteding 1-9-2024 59.230

Stilzwijgende huurovereenkomsten vertegenwoordigen een jaarlijkse huursom van € 114.574.

Erfpachtcanon met de gemeente Arnhem, locatie Bakenbergseweg 256c, loopt t/m 29-02-2048

Kosten erfpacht zijn € 7.411 per jaar.

Bankgarantie € 34.857
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Gestelde zekerheden Rabobank

Kredietfaciliteit ad. € 2.100.000 (krediet is ingeperkt met bankgarantie € 34.857)

Positieve- en negatieve hypotheekverklaring

Pari-Passu verklaring

Negatieve pledge clausule + Intercompany vorderingen clausule

Verpanding vorderingen op derden, inventaris en transportmiddelen

Bankhypotheek ad. € 24.600.000 

Material-Adverse-Change verklaring

Solvabiliteitsratio en Debt-service ratio

Lidmaatschap Waarborgfonds Zorgsector

Investeringsverplichting

Eind 2019 zijn er overeenkomsten gesloten voor aankoop van de volgende onroerende zaken:

- Perceel aan de Holterweg 138, te Doetichem ad. 242.000 euro;

- Perceel incl. gebouwen aan de Nieuw Wehlseweg 16, 18 en 20, te Nieuw Wehl ad. 350.000 euro.

Er zijn de volgende overeenkomsten gesloten voor de herontwikkeling van (nieuwbouw) huisvestiging:

- Project Holterweg, te Doetinchem;

- Project Nieuwbouw Nieuwe Wehlseweg, te Nieuw Wehl.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 71.504.297 11.806.484 727.932 0 84.038.713

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve waardevermindering 2.461.662 0 255.000 0 2.716.662

- cumulatieve afschrijvingen 40.436.334 8.403.348 0 0 48.839.682

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 28.606.301 3.403.136 472.932 0 32.482.369

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 666.452 532.299 2.013.902 0 3.212.653

- herwaarderingen 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 2.639.118 810.923 0 0 3.450.041

- bijzondere waardeverminderingen 0 125.000 0 0 125.000

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

- overboeking vanuit MVA in uitvoering 62.256 0 -62.256 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  cumulatieve waardevermindering 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.972.666 -403.624 2.013.902 0 -362.388

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 72.170.749 12.338.783 2.741.834 0 87.251.366

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve waardevermindering 2.461.662 125.000 255.000 0 2.841.662

- cumulatieve afschrijvingen 43.075.452 9.214.271 0 0 52.289.723

Boekwaarde per 31 december 2019 26.633.635 2.999.512 2.486.834 0 32.119.981

Afschrijvingspercentag, zie toelichting grondslagen van waardering resultaatbepaling Materiële Vaste Activa

Pagina 17



Stichting Elver 

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Overige Totaal

vorderingen

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2019 6.939 6.939

Afschrijving 1.087 1.087

Boekwaarde per 31 december 2019 5.852 5.852
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing in 

2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2020

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank A 1572.905.824 31-dec-99 8.168.044 21 Hypotheek 1,30% 680.671 0 340.335 340.336 0 1 Lineair 340.335 Hypotheek

Rabobank B 1572.909.420 31-dec-99 3.176.462 20 Hypotheek 1,15% 158.824 0 158.824 0 0 0 Lineair 0 Hypotheek

Rabobank C 1572.925.620 1-mrt-02 3.176.500 20 Hypotheek 1,40% 635.300 0 158.825 476.475 0 3 Lineair 158.825 Hypotheek

Rabobank D 1572.915.277 1-feb-03 2.905.000 20 Hypotheek 1,50% 726.250 0 145.250 581.000 0 4 Lineair 145.250 Hypotheek

Rabobank E 1572.910.097 1-jul-05 3.755.000 30 Hypotheek 2,70% 2.127.828 0 125.167 2.002.661 1.376.826 16 Lineair 125.167 Hypotheek

Rabobank F 3143.961.171 15-jul-06 970.000 25 Hypotheek 1,55% 504.400 0 38.800 465.600 271.600 12 Lineair 38.800 Hypotheek

Rabobank G 1572.935.421 1-mei-12 3.900.000 20 Hypotheek 2,30% 2.730.000 0 195.000 2.535.000 1.560.000 13 Lineair 195.000 Hypotheek

Rabobank H 3143.917.075 17-jul-13 1.000.000 15 Hypotheek 2,05% 666.665 0 66.667 599.998 266.663 9 Lineair 66.667 Hypotheek

Rabobank I 3143.941.073 1-okt-08 2.700.000 15 Hypotheek 5,01% 2.008.125 0 67.500 1.940.625 0 4 Lineair 67.500 Hypotheek

Rabobank J 3143.941.154 1-okt-08 2.800.000 15 Hypotheek 5,01% 2.082.295 0 70.020 2.012.275 0 4 Lineair 70.020 Hypotheek

Rabobank K 3143.941.405 1-mei-11 1.000.000 15 Hypotheek variabel 749.980 0 33.336 716.644 549.964 6 Lineair 33.336 Hypotheek

Rabobank L 3143.941.596 1-jan-13 1.000.000 15 Hypotheek variabel 805.540 0 33.336 772.204 605.524 8 Lineair 33.336 Hypotheek

ABN-AMRO 15-apr-94 2.995.000 33 Hypotheek 1,90% 816.805 0 816.805 0 0 0 Lineair 0 Hypotheek

ABN-AMRO 22-jul-03 1.000.000 30 Hypotheek 4,72% 491.670 0 491.670 0 0 0 Lineair 0 Hypotheek

Totaal 15.184.353 0 2.741.535 12.442.818 4.630.577 1.274.236

`
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 12.650 13.254

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 63.279.929 59.303.717

Opbrengsten Jeugdwet 100.679 33.066

Opbrengsten Wmo 296.474 366.575

Centrum Bijzondere Tandheelkunde 1.147.621 1.043.798

Persoonsgebonden Budgetten 965.726 887.183

Opbrengsten ouderinitiatieven 606.888 589.116

Opbrengsten onderaanneming 277.436 338.248

Overige zorgprestaties (eigen bijdrage cliënten) 69.845 48.549

Totaal 66.757.248 62.623.505

14. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 588 3.427

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 153.979 128.482

Overige rijkssubsidies 114.493 89.042

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 39.687 12.364

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 159.105 -2.254

Totaal 467.852 231.061

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Overige opbrengsten 966.746 925.811

Totaal 966.746 925.811

Toelichting:

en opbrengsten uit verkopen restaurant / keuken en dagbesteding.

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 35.301.668 33.197.028

Sociale lasten 5.935.536 5.272.625

Pensioenpremies 2.788.070 2.639.089

Andere personeelskosten: 2.092.697 1.778.573

Subtotaal 46.117.971 42.887.315

Personeel niet in loondienst 3.029.802 2.581.978

Totaal personeelskosten 49.147.773 45.469.293

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gehandicaptenzorg 900 875

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 900 875
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Afschrijvingen op financiële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

- financiële vaste activa 1.087 1.087

- materiële vaste activa 3.450.041 3.575.565

- materiële vaste activa desinvestering / boekverlies 0 0

Totaal afschrijvingen 3.451.128 3.576.652

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 125.000 0

Totaal 125.000 0

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.522.888 3.632.725

Algemene kosten 2.677.201 2.333.738

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.554.284 2.048.347

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.426.225 1.730.239

- Energiekosten 849.211 750.440

Subtotaal 2.275.436 2.480.678

Huur en leasing 479.828 488.620

Totaal overige bedrijfskosten 10.509.636 10.984.109

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 6.488 9.650

Subtotaal financiële baten 6.488 9.650

Rentelasten -309.603 -359.822

Overige financiële lasten -12.875 -12.875

Subtotaal financiële lasten -322.478 -372.697

Totaal financiële baten en lasten -315.990 -363.047

Toelichting:

21. Resultaatbestemming

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Huisvesting

Opbrengsten NHC/NIC en huisvesting nacalculatie 8.966.103

Afschrijvingen -3.576.127

Dotatie voorziening sloopkosten -181.200

Huur en leasing -479.828

Financiële lasten -315.990

4.412.958

Bestemmingsfonds Aanvaardbare Kosten (RAK)

Opbrengsten Zorggelden/subsidie/overige opbrengsten 59.225.744

Personele kosten -49.147.773

Materiële kosten -9.848.609

229.363

Bedrijfsresultaat 2019 4.642.321
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In 2019 is 1/12 deel van de kosten van de CAP, die is afgesloten bij de lening voor de nieuwbouw in Laag Soeren,

opgenomen onder de rentelasten. De looptijd van de CAP is 11 jaar en loopt vanaf 1 januari 2010.
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22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Elver van toepassing zijnde regelgeving:

WNT-maximum voor zorg, totaalscore van 10 punten betekent een inschaling in klasse IV.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Elver is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het

dienstverband. 

22a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Naam topfunctionaris: Mw. Harmelink

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 1,0

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 167.249

Beloningen betaaldbaar op termijn 11.637

Subtotaal 178.887

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 179.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag N.v.t.

Bezoldiging 178.887

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 1,0

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 160.592

Beloningen betaaldbaar op termijn 11.405

Subtotaal 171.997

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 172.000

Bezoldiging 171.997

22b. Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam topfunctionaris: Dhr. Geerlink Dhr. Hisgen Dhr. Hisgen Dhr. Kleinjan

Functiegegevens RvT-voorzitter RvT-voorzitter RvT-lid RvT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 30/6 1/7 - 31/12 1/6 - 30/6 1/1 - 31/12

Bezoldiging 6.000 6.000 500 6.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.315 13.535 1.471 17.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 6.000 6.000 500 6.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 12.000 6.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.800 17.200
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Naam topfunctionaris: Mw. Heesen mw. Winkelhorst mw. Rouwhorst

Functiegegevens RvT-lid RvT-lid RvT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 6.000 6.000 6.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.900 17.900 17.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 6.000 6.000 6.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 6.000 6.000 6.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.200 17.200 17.200

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een 

bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

2019 2018

€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening (incl. AO/IB en Nacalculatie) 71.250 60.500

2 Overige controlewerkzaamheden 0 0

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 10.536 0

Totaal honoraria accountant 81.786 60.500

24. Transacties met verbonden partijen

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

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Elver heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 6 april 2020.

De raad van toezicht van de Stichting Elver heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 

van 6 april 2020.
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23. Honoraria accountant

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 22.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na belanstdatum

Als belangrijke ontwikkeling na het sluiten van de boeken voor het jaar 2019 die zeker van invloed is op de bedrijfsvoering van Elver

moet de coronocrisis worden genoemd. We verwachten dat de crisis een invloed zal hebben op het ziekteverzuim onder ons 

personeel, mogelijk zal sprake zijn van een hoger overlijdensrisico bij onze bewoners en ook zullen we mogelijk meer zieke

bewoners gaan krijgen die extra verzorging nodig hebben in het licht van corona. Bij personeel kan een stuwmeer aan verlofuren 

ontstaan, door druk op de inzet van onze medewerkers en we hebben mogelijk minder inkomsten uit logeren en ook zullen de

maatregelen in verband met corona impact hebben op de inkomsten/uitgave rondom dagbesteding, ambulante zorg en behandeling.

Elver houdt voorzichtigheidshalve rekening met een kostenpost van € 1.245.000. De verwachting is dat gezien de gezonde financiële

positie van Elver, in combinatie met de toegezegde compensatieregelingen, de continuïteit van Elver niet in gevaar komt.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

mw. I.W.G. Harmelink

Raad van Toezicht

dhr. E.J. Hisgen dhr. J.L. Kleinjan

mw. L. Rouwhorst mw. G.W.H. Heesen

mw. Winkelhorst
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Elver heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is geen regeling opgenomen ten aanzien van de resultaat bestemming.



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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