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1. Profielbeschrijving
Savant Zorg is een ISO-gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging.
We bieden een breed pakket zorg- en dienstverlening bij cliënten thuis en in woonzorgcentra. Savant
Savant Zorg is in bezit van het ISO-certificaat en werkt continu aan kwaliteitsverbetering.
We werken nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgaanbieders en met gemeenten.
De financiers van Savant Zorg zijn de gemeenten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het
zorgkantoor (Wet Langdurige Zorg) en de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).
Savant Zorg heeft 209 plaatsen verblijf, 261 plaatsen verblijf met behandeling, 149 plaatsen VPT en
445 woningen voor Wonen met Zorg en Service.
Ongeveer 2000 medewerkers en 760 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om 4500 klanten te
ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk wonen.
Als maatschappelijk ondernemer ziet Savant Zorg het als haar opdracht de veerkracht van mensen te
stimuleren en te mobiliseren om de zelf- en samenredzaamheid te vergroten.
Savant Zorg heeft een belangrijke maatschappelijke functie en hanteert het maatschappelijk profiel,
zoals omschreven in de Zorgbrede Governance Code.
Algemene identificatiegegevens
Naam
Stichting Savant Zorg, organisatie voor zorg
Adres
Postbus 222
Postcode
5700 AE
Plaats
Helmond
Telefoon
0492-572000 (cliënten), 0492- 572111 (zakelijk)
KvK-nummer
17126402
Internet
www.savant -zorg.nl
E-mailadres
klantenservice@savant-zorg.nl
2. Organisatiestructuur
2.1 Missie en visie
Het leven biedt fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Savant helpt mensen die zorg en
ondersteuning nodig hebben. Onze ondersteuning draagt bij aan het zelfredzaam blijven. We zijn
expert in het verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden van mensen die ouder worden. De
waardigheid van onze cliënten staat in onze zorgverlening altijd centraal!
De mens streeft naar behoud van regie en kiest voor de zorg en ondersteuning, die nodig zijn om
zelfredzaam te blijven. Mensen die de regie over hun leven deels of geheel zijn verloren, willen zorg
en ondersteuning die aansluiten bij hun leven en verleden, gewoonten en mogelijkheden. Onze
bevlogen medewerkers ondersteunen hen hierbij, samen met de mantelzorgers en vrijwilligers. We
helpen bij het in stand houden en versterken van het netwerk. We werken daarbij vanuit een
positieve kijk op gezondheid. Naast leverancier van zorg- en dienstverlening, zijn we ook regisseur en
adviseur voor cliënten, mantelzorgers en andere organisaties. Ook vergroten en delen we onze
kennis over het ouder worden.
2.2 Besturingsmodel
Savant Zorg kent een Raad van Toezicht model met een eenhoofdige Raad van Bestuur.
De directeuren woonzorg en zorg thuis, zijn integraal verantwoordelijk voor de behaalde resultaten
van hun sector. Daarnaast hebben de directeuren verantwoordelijkheden op concernniveau, onder
andere op het gebied van productontwikkeling.
De aandachtsgebieden verzorgingshuiszorg/wonen met zorg en service, verpleeghuiszorg en zorg
thuis, zijn onderling verdeeld. De aansturing door de directeuren gebeurt op basis van vertrouwen en
het leggen van verantwoordelijkheden met daarbij passende bevoegdheden, laag in de organisatie.
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Het gaat dan om het scheppen van een klimaat waarbij de energie van alle medewerkers en
vrijwilligers vooral gericht is op het bieden van toegevoegde waarde voor de klant.
2.3 Zelfstandige teams
Savant Zorg organiseert vanaf 2018 de zorg in kleinschalige zelfstandige teams.
De essentie van de transitie naar zelfstandige teams, is het versterken van de relatie
cliënt en medewerker. Om dit te realiseren is ingezet op teamvolwassenheid en het vergroten van
eigenaarschap bij medewerkers.
Deze interne verandering is vooral noodzakelijk om aansluiting te houden op maatschappelijke
veranderingen waarin de burgers meer initiatief en eigen regie nemen in het regelen van hun
(professionele) zorg of ondersteuning. Zij vragen van een organisatie flexibel en snel in te spelen op
hun behoeften.
Savant Zorg is er van overtuigd dat iedereen zo zelfstandig mogelijk en zinvol wil leven, in elke fase
van het leven. Soms is daarbij ondersteuning nodig. In principe door familie en het eigen sociale
netwerk en pas in tweede instantie door een professioneel netwerk.
De overkoepelende ambities zijn het mogelijk maken van ‘maximale zelfredzaamheid’ en ‘positieve
gezondheid’.
Dat geldt niet alleen richting bewoners, maar ook richting medewerkers.
Voor de medewerker vertaalt deze ambitie zich in ‘eigenaarschap, verantwoordelijkheid en initiatief
zo laag mogelijk in de organisatie’.
Inmiddels zijn we vier jaar op weg om een organisatie te creëren waarin naast onze cliënten en
bewoners, ook onze medewerkers ruimte ervaren, krijgen en nemen om datgene te doen wat vanuit
hun professie bezien noodzakelijk en wenselijk is. We zien hierin prachtige stappen, al gaat het met
vallen en opstaan. Dat de organisatie ‘flexibeler’ is geworden, heeft de coronapandemie bewezen.
Met grote doortastendheid, ondanks vele onduidelijkheden rondom het virus (zeker tijdens de eerste
golf), hebben de medewerkers in korte tijd werkwijzen en processen omgegooid, is de samenwerking
in de locaties verbeterd en neemt men haar of zijn verantwoordelijkheid.
We hebben ten gevolge van de pandemie helaas een aantal doelstellingen niet kunnen behalen. De
belangrijkste doelstelling, het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers is niet vergroot,
maar zelfs verkleind. Veel medewerkers zijn besmet met het coronavirus en zijn in quarantaine
geweest. Psychische belasting en werkdruk waren groot, met uitval tot gevolg.
In 2020 zijn we gestart met het thema-overleg. Dit is een nieuwe werkvorm waarin medewerkers
meepraten over ontwikkelingen binnen Savant. We hebben een geslaagde aftrap gemaakt met het
onderwerp: ‘Leren en ontwikkelen, individueel en als team’. In 2021 staat onder andere het
Koersplan als onderwerp gepland.
3. Medezeggenschap
De medezeggenschap van cliënten is binnen Savant Zorg op twee niveaus georganiseerd.
Er zijn acht lokale cliëntenraden. De woonzorgcentra (acht) en Savant Zorg Thuis, hebben een
cliëntenraad. Savant van Lenthof in Nuenen, valt onder de cliëntenraad Zorg Thuis.
Cliënten worden op deze manier op lokaal niveau vertegenwoordigd. Daarnaast is er een Centrale
Cliëntenraad (CCR). De CCR behandelt onderwerpen die Savant Zorg als geheel aangaan.
De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad. Verzorgenden en
verpleegkundigen zijn verenigd in de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) die Savant
Zorg in 2016 heeft opgericht.
Met het oog op ontwikkelingen binnen Savant, wordt blijvend samen met de Ondernemingsraad
(OR) en CCR gekeken naar een daarbij passende wijze van medezeggenschap. Naast de formele
overlegstructuur (die gehandhaafd blijft), is een platform voor het delen van kennis opgericht. Van
dit Platform maken de CCR, de OR, de Raad van Toezicht en de directie deel uit. Tijdens de
bijeenkomst staat een thema centraal.
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4. Terugblik 2020
4.1 Financieel
Gang van zaken boekjaar
Het resultaat over het boekjaar komt uit op een positief resultaat van € 2.467.073 ten opzichte van
het resultaat van € 1.077.397 voorgaand jaar. Het resultaat over 2020 bevat voor een bedrag van €
2,4 miljoen aan Corona compensatie voor omzetderving en materiële kosten, waardoor het resultaat
positief is beïnvloed. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van Savant Zorg en
bedraagt per jaareinde € 29,4 miljoen.
Omzet
De omzet van 2020 is met € 2,6 miljoen toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De omzet in de ZVW
is beperkt afgenomen ten opzichte van de omzet in 2019. Daartegenover staat een toename van de
opbrengsten WLZ met € 3 miljoen als gevolg van tariefstijging en aanvullende kwaliteitsgelden. De
omzet is in volume niet afgenomen door de compensatieregeling voor Corona. De opbrengsten uit de
WMO, jeugdwet en overige zorgprestaties zijn in 2020 gestegen met € 0,5 miljoen door stijging van
het aantal klanten in de huishoudelijke ondersteuning.
Resultaten
Het resultaat wordt met € 2,4 miljoen positief beïnvloed door Corona compensatie. Feitelijk zou het
resultaat ongeveer nihil zijn geweest. Daarnaast zijn een aantal projecten niet doorgegaan dan wel
beperkt vormgegeven waardoor die projectgelden (circa € 1,6 mio) ten gunste van het resultaat zijn
gevallen waardoor per saldo het resultaat zonder compensatie nihil is. De projecten zoals positieve
gezondheid die maar beperkt zijn vormgegeven zullen in 2021 weer opgepakt worden. Daarnaast is
het opleiden ook in afgeslankte vorm aangeboden waarbij alleen de basistrainingen voor
bijvoorbeeld bevoegd en bekwaam zijn vormgegeven. De andere aanvullende opleidingen en
trainingen zullen de komende jaren worden ingehaald.
Het genormaliseerde bedrijfsresultaat over 2019 bedraagt € 4,1 miljoen. Het resultaat over 2020 is
daarmee in vergelijking met 2019 fors afgenomen ondanks de Corona compensatie. Dit betekent dat
Savant ook een flink deel van de effecten van de Corona voor haar rekening heeft genomen.
Financiële positie
Het positieve resultaat van 2020 geeft Savant Zorg de mogelijkheid de gezonde vermogenspositie te
behouden. Het eigen vermogen, in relatie tot het opbrengstenniveau, ligt op circa 38%. De afgelopen
jaren is bewust gespaard, om een goede vermogenspositie te hebben om de toekomstige risico’s ten
aanzien van de ontwikkeling in de zorg op te kunnen vangen. Daarnaast is de vermogenspositie ook
nodig om de financiering van het vastgoed mogelijk te maken. De omvang van het vermogen is voor
voornoemde aspecten zeker nodig en wordt toereikend geacht.
Verwachte gang van zaken
In het begin van 2021 zal het Corona virus nog een belangrijke invloed hebben op de zorg en
exploitatie van Savant Zorg. De focus zal liggen om onze cliënten goede zorg te blijven bieden
ondanks het Corona Virus met daarnaast aandacht voor onze medewerkers. Met onder andere het
vaccineren proberen we het ziekteverzuim weer naar normale proporties te brengen. Het
ziekteverzuim heeft een belangrijke invloed op de exploitatie van Savant Zorg. Daarnaast zal de
nodige aandacht geschonken moeten worden in het bezetten van de vrijgekomen appartementen.
De ontstane leegstand heeft ook een belangrijke invloed. Voorlopig zal nog compensatie zijn voor de
omzetderving en materiële kosten. Als deze compensatie in de loop van 2021 wordt stopgezet, zal
het ziekteverzuim en de leegstand wel op het normale niveau moeten zijn.
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Door de focus op de beheersing van de effecten van Corona zal in 2021 minder nadruk liggen op
groei in zowel de WLZ, ZVW en WMO. Beperkte groei zal er zijn in de reeds ingezette initiatieven op
Rivierenhof en in Lierop.
In de loop van 2021 zullen ook de aankomende veranderingen in de bekostiging van de WLZ, ZVW en
WMO in kaart worden gebracht en de effecten worden onderzocht. Dit is nodig om een
toekomstbestendige exploitatie te houden voor Savant in de jaren 2022 en verder.
De verwachtingen voor 2021 ten aanzien van het exploitatieresultaat lag initieel in lijn met 2020,
maar wat het effect is van Corona en de compensatie daarvan is nog onduidelijk waardoor het
resultaat mogelijk lager uit kan vallen
Ratio’s
Resultaatratio
Resultaatratio Savant Zorg
Resultaat boekjaar in € mln.
Liquiditeit
Liquiditeit in € mln.
Vlottende activa in € mln. (incl. liquide middelen)
Vlottende activa in € mln. (excl. liquide middelen)
Totaal kortlopende schulden in € mln.
Solvabiliteit
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)
Totaal eigen vermogen in € mln.
Balanstotaal in € mln.
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/totale opbrengsten)
Totaal opbrengsten in € mln.
Debt Service Coverage Ratio
DSCR

4.2 Medewerkers
Fte's
Woonzorg Helmond
Woonzorg ASMN
Wijkzorg
Huishoudelijke ondersteuning
Thuisbegeleiding
Gespecialiseerde verpleging
Algemeen beheer
Woning exploitatie

2020
264
258
156
136
21
26
76
9
946

2019
251
248
157
113
21
24
71
9
894
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2018
237
231
157
88
20
23
71
10
837

2020
3,3%
2,5

2019
1,5%
1,1

2020
28,2
32,2
4,0
12,3

2019
21,7
26,2
4,5
10,2

2020
42,1%
29,4
69,7
38,4%
76,5

2019
40,6%
26,9
66,3
36,4%
73,9

2020
2,7

2019
1,8

2017
236
239
158
80
18
21
64
12
828

Belangrijkste ontwikkelingen in 2020
Corona
De titel van ons jaarplan 2020 was ‘Het jaar van de medewerker!’. Het jaar van de medewerker was
ook één van onze zes speerpunten voor 2020. We schreven dat de krapte op de arbeidsmarkt ertoe
leidt dat we, naast het blijven zoeken naar nieuwe arbeidskrachten, onze focus willen verleggen. We
wilden ons nog sterker richten op het creëren van de best mogelijke werkomstandigheden, met als
doel dat het werken bij Savant nog aantrekkelijker, leuker en meer ontspannen zou zijn, maar
bovenal betekenisvol. Helaas werden onze plannen voor 2020 doorkruist.
In het voorjaar van 2020 ontstond de coronacrisis in Nederland. Sinds maart 2020 is sprake van een
pandemie. Een jaar later wordt de maatschappij nog steeds verstoord door het coronavirus en is
terugkeer naar het ‘oude normaal’ ook nu niet mogelijk. Begin 2021 is zelfs sprake van een derde golf
(besmettingen). Wat onze voornemens uit het jaarplan betreft zijn we, ondanks de coronapandemie,
aandacht blijven geven aan onze medewerkers en de samenwerking in de teams. We hebben de
teams zo optimaal mogelijk ondersteund. Zodra het mogelijk is, pakken we de draad weer op. We
gaan verder met het herontwerpen van processen, invulling geven aan de CAO-afspraken inzake
‘balansbudget’ en ‘landingsbaan’. Ook gaan we verder met het verlichten van administratieve lasten,
op zoek naar technische mogelijkheden die het werk kunnen verlichten en werken we verder aan de
balans in te leveren zorg/diensten en beschikbare formatie.
Vooralsnog gelden in 2021 strenge maatregelen, waaronder een avondklok. Savant heeft bij de
aanvang van de crisis een crisisteam ingesteld (dat op afstand vergadert). Daarnaast zijn er
decentrale crisisteams. Savant Zorg volgt de maatregelen van RIVM en GGD op, stelt de eigen
processen bij indien nodig en informeert de medewerkers via Savant Plein, e-mail en eventueel
persoonlijk. De twaalf organisaties van het VVT platform, waarvan Savant tevens deel uitmaakt,
hebben allemaal de keuze gemaakt de RIVM-richtlijnen te volgen. Aanvankelijk bestond
onduidelijkheid over beschermende middelen en waren deze schaars. Later had Savant ook een
goede voorraad beschikbaar.
Tijdelijk zijn cohort-afdelingen ingericht. Familie van cliënten is nauw betrokken. Een aantal
medewerkers is zelf besmet geraakt met het coronavirus en kampt soms nog lange tijd met de
gevolgen. Voor medewerkers is psychosociale ondersteuning aanwezig. Het personeel van Savant
heeft zich enorm ingezet en is creatief in het vinden van oplossingen. Na de zogenaamde eerste golf
heeft een evaluatie plaatsgevonden. Vragen waren: wat is ten tijde van de crisis goed gegaan,
wat willen we behouden, wat hebben we gemist en wat hebben we nodig? Na de eerste golf is
onder andere besloten niet meer over te gaan tot een uniforme sluiting van de locaties. Locaties
dienen daar zelf over te beslissen.
Samenstelling van de directie
Na een lange periode bij Savant Zorg werkzaam te zijn geweest, hebben we begin juni afscheid
genomen van de directeur woonzorg Helmond, mw. Dora van Vlerken en de heer Joris Sträter,
directeur woonzorg Asten Mierlo Someren Nuenen. In juni zijn twee nieuwe directeuren benoemd
mw. Angelique Drabbels en de heer Jeroen Bankers. Zij vormen samen met mw. Marian van
Engelenburg en de heer Gerland Laureijssen de directie van Savant Zorg.
Vertrek bestuurder, vervanging en werving
Begin november heeft de bestuurder, de heer Peter Bosselaar, aangegeven Savant te verlaten in
verband met het per 1 februari 2021 aanvaarden van een functie elders.
De Raad van Toezicht van Savant Zorg is verantwoordelijk voor de werving van een nieuwe
bestuurder. Met ondersteuning van een extern bureau, is de werving gestart. Vanuit Savant is een
afvaardiging vanuit de OR, Centrale Cliëntenraad en directie bij de werving betrokken. De Raad van
Toezicht heeft op 12 maart 2021 mw. Monique Hertogs MCM benoemd tot bestuurder. Zij start haar
werkzaamheden op 16 juni 2021.
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Vanaf januari 2021, tot de komst van de nieuwe bestuurder, nemen mw. Van Engelenburg en de
heer Laureijssen de bestuurlijke taken over. Zij hebben gedurende deze periode de formele
eindverantwoordelijkheid binnen Savant Zorg. Het hele directieteam pakt samen de voortgang van
de interne organisatieontwikkeling op.
20-jarig bestaan Savant
In 2020 bestond Savant Zorg twintig jaar. Graag hadden we dit met een mooi feest willen vieren.
Helaas gooide de coronacrisis ‘roet in het eten’.
Ondanks de coronacrisis hebben in 2020 toch diverse activiteiten plaatsgevonden.
Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid
Onze positieve kijk op gezondheid wordt breed doorleefd. Het omarmt alle goede dingen die we in de
zorg- en dienstverlening realiseren.
Binnen Savant Zorg gaan we voor positieve gezondheid. Dit houdt in dat cliënten bewust
aangesproken worden op hun kracht en zelf nadenken over hun gezondheid. De aandacht ligt hierbij
niet op de ziekte of beperking, maar op wat wel kan. Cliënten worden zo gemotiveerd om zelf de
regie te nemen. Ook in tijden van corona, blijft Savant werken vanuit een positieve kijk op
gezondheid. We kijken naar zingeving en autonomie van de individuele cliënt en voorkomen dat we
in de ‘behandelcomponent schieten’.
Voor medewerkers betekent werken vanuit een positieve kijk op gezondheid dat zij ook op een
andere manier het gesprek aangaan met cliënten dan zij eerder gewend waren. Begin 2020 toen
‘fysieke’ bijeenkomsten nog georganiseerd konden worden, is een kennismakingssessie positieve
gezondheid georganiseerd. Tot juli 2020 zijn vervolgens alle trainingen en bijeenkomsten afgelast.
Vanaf juli hebben we een doorstart gemaakt met het kernteam positieve gezondheid en
bespreekbaar gemaakt wat wel ingezet kon worden, rekening houdend met de maatregelen.
Wat hebben we wel gedaan:
*In 2020 is Savant Vitaal opgericht, het vitaliteitscentrum dat bijdraagt aan vitaliteit, inzetbaarheid
en werkgeluk van onze medewerkers. Het vitaliteitscentrum is dé plek binnen Savant waar
medewerkers terecht kunnen voor allerlei activiteiten die te maken hebben met hun vitaliteit (zoals
themabijeenkomsten en inspiratiesessies, maar ook loopbaan- en vitaliteitsgesprekken met ruimte
voor maatwerk oplossingen). Bij het aanbod van het vitaliteitscentrum komen vier thema's centraal
te staan: hoofd, hart, lichaam en ziel. We begeleiden, faciliteren, inspireren en stimuleren de
medewerkers bij het nemen van eigen regie op het gebied van vitaliteit, inzetbaarheid en
(werk)geluk.
*Verpleegkundigen PG zijn gestart met de training Wet Zorg en Dwang. Begin 2020 is de Wet Zorg en
Dwang inwerking getreden. De kern hiervan is dat de zorg altijd vrijwillig is, tenzij het echt niet
anders kan. De invoering van deze wet is vanwege corona vertraagd, maar verschillende teams
hebben er al wel mee te maken.
Deze training hebben de verpleegkundigen gevolgd samen met artsen en psychologen van Novicare.
De zorg, arts en psycholoog vormen de driehoek waarin wordt samengewerkt, indien gedwongen
zorg nodig is bij een cliënt. Tijdens de training wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gekeken
hoe onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen kan worden. En als het echt niet anders kan en
onvrijwillige zorg nodig is, samen een stappenplan te doorlopen. De trainingsbijeenkomsten worden
gebruikt om te overleggen hoe daarin het beste samengewerkt kan worden. Naast deze
bijeenkomsten volgen twee digitale bijeenkomsten waarin actuele cases worden besproken. Ook
volgt een instructiebijeenkomst over hoe het stappenplan onvrijwillige zorg in het ECD beschreven
moet worden.
Vanaf januari 2021 starten de overige teamleden PG met de e-learning. Hierin leren medewerkers
wat de Wet Zorg en Dwang precies inhoudt, welke stappen doorlopen moeten worden en welke
rollen er zijn.
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*Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van Vilans als kennispartner op het gebied van positieve
gezondheid.
*Een werkgroep is geformeerd om de RI&E te actualiseren. Een onderdeel hiervan is een
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Onderzocht wordt of dit gekoppeld kan worden aan de
methodiek van positieve gezondheid.
We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving
Savant is een zorgleverancier én gespecialiseerde regisseur in de langdurige zorg. We organiseren
optimale zorg en ondersteuning in nauwe samenwerking met partners. Zowel op het gebied van zorg
als op het gebied van geclusterd wonen én wonen met zorg en service. Wij leveren de beste
dementiezorg in de regio en behoren landelijk tot de besten.
*Onze ondersteuning draagt bij aan het zelfredzaam blijven van mensen die ouder worden. Wij
leveren een bijdrage met als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, met zo
min mogelijk zorg of zo min mogelijk zware zorg. Wanneer zorg noodzakelijk is, is het uiterst
belangrijk dat de cliënt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ krijgt. Dit doen we in samenwerking met onze
netwerkpartners.
‘De juiste zorg op de juiste plek’ is een belangrijke pijler geworden in de hoofdlijnakkoorden van
zowel VVT als ziekenhuizen. Netwerkzorg in de regio is van belang.
Savant Zorg levert hier een wezenlijke bijdrage aan, samen met diverse partners in de regio.
Door met de netwerkpartners te kijken wat goed gaat in de regio, wat beter kan en welke zorg een
regio nu en voor de toekomst nodig heeft, ontstaat een beeld van de opgave waar we als regio voor
staan. Essentieel daarbij is dat we denken vanuit positieve gezondheid.
Dit is in het samenwerkingsverband Peel Duurzaam Gezond ook de leidraad.
De essentie van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is:
-voorkomen van (duurdere) zorg;
-verplaatsen (dichterbij mensen thuis);
-vervangen van zorg (door andere zorg zoals E-Health).
Savant zet hier actief op in, waarbij de samenwerking gezocht wordt met relevante partners.
*Mensen willen zo lang mogelijk een actief, zelfstandig en gelukkig leven leiden met zo veel mogelijk
vrijheid. In Savant Rivierenhof is hard gewerkt aan een concept dat dat mogelijk maakt: het Volledig
Pakket Thuis Savant Rivierenhof. Vanaf begin 2021 zijn in Savant Rivierenhof zeven appartementen
waar mensen met dementie en een zorgindicatie VPT 4 of VPT 5 zelfstandig kunnen wonen.
*Samen met de Zorgboog en het Elkerliek ziekenhuis hebben we de handen ineengeslagen om
intensief samen te werken op het gebied van complexe wondzorg. Wondconsulenten en
verpleegkundig specialisten kijken met de huisarts mee en geven deskundig advies over de
behandeling van complexe wonden. Door de krachten te bundelen, kan de beste wondzorg worden
geboden en is de kans op genezing groter.

*De activiteiten van het verpleegtechnisch team zijn in een stroomversnelling geraakt als gevolg van
de coronacrisis. Sinds november 2018 verzorgt het VTT bloedtransfusies thuis, zodat kwetsbare
patiënten hiervoor niet naar het ziekenhuis hoeven. Tijdens de coronacrisis heeft het VTT extra
bloedtransfusies thuis uitgevoerd voor het Elkerliek Ziekenhuis. Vanuit het ziekenhuis zijn de
medewerkers gecomplimenteerd met hun inzet, omdat de bloedtransfusies dankzij hun inzet
ongehinderd zijn voortgezet. We leveren in de thuissituatie een belangrijke meerwaarde door het
onder meer toedienen van bloedtransfusies en antibiotica-infusen.
*Savant Zorg levert een bijdrage aan een nieuw woonzorg-initiatief in Lierop.
Lierop krijgt twaalf huurwoningen voor mensen met gevorderde dementie. Het doel is mensen
met (gevorderde) dementie zo lang mogelijk in Lierop te laten wonen. Vier jaar werken
dorpscoöperatie ‘Lierop Leeft’ en de gemeente Someren al aan dit project. Sinds ruim drie jaar zit
ook Savant aan tafel.
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Wocom zorgt voor realisatie van de huurwoningen en Savant levert de benodigde professionele zorg.
‘Lierop Leeft’ houdt zelf een belangrijke rol in het geheel. Vrijwilligers van die coöperatie gaan onder
meer de maaltijdvoorziening en activiteitenbegeleiding voor hun rekening nemen. Het beoogt een
heel nieuwe samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals te worden,
als mogelijk antwoord op de snelle vergrijzing en het groeiende tekort aan gekwalificeerd personeel.
*Met GGZ Oost Brabant en de Zorgboog hebben we in de regio een Integraal Expertisecentrum
Ouderen ontwikkeld (IECO). Zorgvragen van ouderen worden steeds ingewikkelder. Met dit centrum
willen we deskundigheid bundelen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare ouderen met
probleemgedrag de juiste zorg op de juiste tijd en juiste plaats ontvangen. Het expertisecentrum
start in de loop van 2021 ambulant.
*Savant werkt met andere zorgorganisaties samen om de spoedzorg in de regio toekomstbestendig
te maken. Streven is de vraag naar spoedzorg te verminderen, de huisartsen te ontlasten en
onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.
*Savant is een van de partners van de herinrichting van het dorpshart van Mierlo-Hout. Een
onderdeel hiervan is nieuwbouw van woonzorgcentrum Savant Alphonsus. Het nieuwe dorpshart van
Mierlo-Hout krijgt inmiddels vorm. De voorbereidingen zijn in volle gang. Centraal staat ‘meer
reuring en een plek waar jong en oud samenkomen’.
We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden
Zorgtechnologie wordt toegepast en geïntegreerd in de zorgverlening wanneer het meerwaarde heeft
voor de zelfredzaamheid van de cliënt en de zorgverlening door de medewerker. Zo dragen we bij aan
het verhogen van de kwaliteit van langdurige zorg en het verlagen van de zorgkosten. Een aantal
voorbeelden van hoe wij zorgtechnologie inzetten:
*Savant Zorg heeft samen met de Zorgboog, huisartsengroep Elan, zorgverzekeraar CZ en Gemeente
Helmond subsidie gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het geld is
bedoeld om te bevorderen dat zorgtechnologie vaker bij de mensen thuis ingezet kan worden. Onder
de naam Stimuleringsregeling E-Health Thuis gaan we hier de komende drie jaar mee aan de slag.
Het gaat hierbij om drie bestaande hulpmiddelen: de leefstijlmonitor, de app voor beeldbellen en de
medicijndispenser. Eind januari is samen met de organisaties. waarmee we gaan samenwerken het
startsein gegeven voor het project Stimuleringsregeling E-Health Thuis.
*In samenwerking met externe partij Wortell is geïnvesteerd in de digivaardigheden van onze
medewerkers. Daarnaast is geïnvesteerd in het gebruik van zorgtechnologie. Als gevolg van corona
heeft in 2020 het beeldbellen een grotere vlucht genomen dan vooraf voorzien was. Verder is
geïnvesteerd in:
-De SET subsidie aanvragen voor medicijndispenser, leefstijlmonitoring en Beeldbellen zijn
goedgekeurd en hier is in projectgroepen verder uitvoering aan gegeven om te komen tot een
selectie.
-Projecten zoals de Luna (digitale agenda in fotolijst voor mensen met beginnende dementie) zijn
opgepakt door de kerngroep zorgtechnologie. Eind 2020 heeft Savant hier ook een SET subsidie voor
ontvangen om de succesvolle pilot verder uit te rollen en het gebruik te intensiveren.
-De personenalarmering is in twee locaties gemoderniseerd in de vorm van zorgalarmering en inzet
van CLB met bijbehorende infrastructuur (Kadex paraplu en panddekkende wifi). Eind 2020 zijn vier
locaties voorzien en in 2021 volgen weer twee locaties.
We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie
Savant is een regionaal expertisecentrum voor ‘mensen die ouder worden’. We zijn opleider en
verbinder in de zorg voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. We dragen actief bij aan zelf
en samen redzaam blijven.
*Binnen Savant Zorg hebben we veel te maken met diabeteszorg. Twee medewerkers van de
wijkzorg en tevens HBO-V student, hebben in het kader van hun afstudeerproject een adviesrapport
opgesteld met de centrale vraag Hoe ervaren de kwetsbare ouderen met diabetes mellitus type 2 en
de zorgverleners uit de wijkzorg van Savant Zorg de zorgverlening op het gebied van diabetes en hoe
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kan deze verbeterd worden? Zij hebben hiertoe onderzoek verricht binnen Savant. Op deze manier
kunnen we onze dienstverlening op het gebied van diabetes beter laten aansluiten bij de behoefte
van onze cliënten.
* Muziektherapie levert iets moois op. Eén van de bewoners van een verpleegafdeling was erg
onrustig tijdens de eerste coronagolf. De tijd zonder de dagelijkse bezoekjes van familie duurde voor
haar te lang. De psycholoog van Novicare zette muziektherapie in, omdat de familie had verteld dat
mevrouw erg veel van muziek houdt. Mevrouw zingt de liedjes enthousiast mee, is positiever
gestemd en geniet nog dagen na. Het 1-op-1 contact is voor deze mevrouw ook heel positief. Ze kan
even haar verhaal kwijt.
*Binnen de zorg zijn veel regels waaraan je moet voldoen. Bij sommige regels vragen wij ons
misschien af waarom je daar iets mee moet doen. Bijvoorbeeld omdat het nut of de noodzaak niet
duidelijk is. Of dat de uitvoering veel tijd kost. Tijd die we liever aan cliënten besteden.
De afgelopen jaren zijn in het kader van (Ont)regel de zorg al verschillende landelijke maatregelen in
gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen. Daarbij is het ook goed om de regels die wij
ons intern hebben opgelegd, onder de loep te nemen. Dat gaan we samen doen met de Ontregelbus,
die het ministerie van VWS aanbiedt. We starten met de regels bij Zorg Thuis.
De Ontregelbus komt op bezoek bij Savant Zorg om samen met ons kritisch naar onze eigen regels te
kijken.
Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend
We werken samen. Met elkaar, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio en in
netwerken. Onze teams zijn zelfstandig, voelen zich verantwoordelijk en maken beloften waar.
*Het ISO certificaat is verlengd. Een auditor heeft onderzocht of Savant voldoet aan de
kwaliteitsnormen voor zorg- en dienstverlening. Hij heeft in januari in drie dagen tijd op verschillende
locaties 22 gesprekken gevoerd met 35 collega’s. Daarnaast bekeek hij zorgdossiers en verschillende
andere documenten zoals jaarplannen en verslagen van teamoverleggen. De verlenging van het ISO
certificaat is een mooi compliment aan alle medewerkers.
Een paar positieve punten die uit de audit naar voren kwamen, zijn de betrokkenheid en
vakmanschap van onze medewerkers. De zorgdossiers die zijn ge-audit, waren goed op orde,
MIC/MIM worden besproken in het teamoverleg. Verder werd onze verbeterkracht en visie, het
vertrouwen van medewerkers in de organisatie en het feit dat iedereen op de hoogte is van de
ontwikkeling naar zelfstandige teams geprezen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid (milieu) is vanaf 2020 toegevoegd als nieuwe ambitie voor Savant. Voor Savant
betekent duurzaamheid ethiek en innovatie. We willen bewust aandacht voor duurzaamheid, niet
alleen om verspilling en Co2 uitstoot te reduceren, maar ook om een mooie toekomst voor volgende
generaties veilig te stellen.
*Op 1 juli heeft Savant, samen met andere zorgverleners uit de regio, haar handtekening gezet onder
de zogenaamde Green Deal Zorg Helmond / De Peel. De Green Deal heeft als doel de milieuprestaties
van zorginstellingen te verbeteren. De ondertekening is voor Savant tevens de aftrap van haar
ambitie Duurzaamheid.
De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de mens. Dat is voor Savant niet anders. Maar
het wordt ook steeds belangrijker zorg te hebben voor onze leefomgeving en zorgvuldig om te gaan
met energie en het milieu. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te houden op de vaste lasten
en kosten van huisvesting. Met de Green Deal worden zorginstellingen uitgedaagd actief aan de slag
te gaan met verduurzaming. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke
energieopgave én de wereldwijde doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.
Door dit in de regio samen te doen, kan van elkaar geleerd worden.
Savant vindt het belangrijk om de juiste dingen te doen. Verduurzaming is niet alleen goed voor het
milieu en de portemonnee, het gaat ook om de positieve invloed die we daarmee hebben op onze
gemeenschap en leefomgeving. Daarom willen we in 2030 met elkaar 50% van het energie- en
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grondstoffenverbruik verminderd hebben ten opzichte van 2019. Door verspilling tegen te gaan en
verbruik van grondstoffen te verminderen, dragen we ons steentje bij aan een mooie toekomst voor
de huidige en volgende generaties. Een nulmeting wordt gedaan en een plan van aanpak gemaakt.
Daarin komen tal van onderwerpen aan bod: van energie- en waterverbruik tot afvalstromen, van
inkoop van materialen tot groenonderhoud. De planning is dat vanaf 2021 bewoners, medewerkers,
leveranciers en overige partners betrokken worden bij het invullen van de diverse opgaven om te
komen tot de gewenste besparingen.
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Risico-inventarisatie
Klanten

Risico omschrijving

Risico aanpak

De vraag van de klant overstijgt onze
deskundigheid. Kan gaan om
onbegrepen gedrag of een moreel
dilemma.

Er is een expertise team (intern of
extern)beschikbaar welk kan worden
ingeroepen.
Moreel beraad is beschikbaar om met team een
goede oplossing te kunnen genereren.

Medewerkers
en vrijwilligers

Klant of mantelzorg intimideert
medewerker of vertoont (fysiek)
geweld.

Er is een escalatie-plan beschikbaar voor
medewerkers.

Klant ervaart intimidatie van
medewerker.

Klachtenregeling en vindbaarheid
vertrouwenspersoon.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
worden ingezet.

In het kader van de WZD is er een uitgewerkt
beleidsplan en zijn medewerkers geïnstrueerd.

Te weinig formatie in een team
waardoor de zorg kwalitatief niet meer
goed verleend kan worden en de
werkdruk te hoog is.

Beschikbaarheid van een escalatie-team
waarmee perspectieven gezocht worden en
maatregelen in gang gezet om de kwaliteit van
zorg te borgen en de medewerkers voldoende te
steunen. Noodscenario’s in geval van een
pandemie zijn aanwezig.
Strategische personeelsplanning (SPP) o.a. met
Zorgcampus en regionale samenwerking.
Inzet zorgtechnologie deels ter compensatie van
minder medewerkers.

Bedrijfsvoering

Er is een meldpunt bekend en werkwijze voor de
Medewerker voelt zich onheus bejegend ondersteuning van medewerkers bij dit soort
door klant of collega.
zaken.
Kan ook gaan om intimiderend gedrag of
geweld.
Inzet coaching ondersteunende afdelingen,
Ondersteuning en randvoorwaarden
proces herontwerp met externe ondersteuning
voor zelfstandige teams onvoldoende op en project capaciteitsmanagement woonzorg.
orde, waardoor medewerkers werkdruk
ervaren, ontevreden zijn/ de organisatie
verlaten.
Verzuim gaat niet voldoende omlaag.
Plan van aanpak evalueren en aanpassen.
Capaciteitsplanning bij woonzorg + hulp voor
teams die onder formatie zitten. Rust in roosters
geeft minder werkdruk, geeft minder verzuim.
Telefonie of internet / applicaties
valt/vallen uit.

Er is een plan hoe te handelen bij uitval
techniek.
(ECD, telefonie, alarmering, administratieve
systemen, internet) Incl. communicatieplan.
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Vooruitblik 2021
Ten tijde van het schrijven van het bestuursverslag, bevinden we ons nog steeds midden in de
coronacrisis. De piek van een derde golf van besmettingen wordt verwacht. Versoepeling van de
coronamaatregelen vindt slechts mondjesmaat plaats. Rond de zomervakantie zijn hopelijk de
meeste mensen die dat willen, minimaal eenmaal gevaccineerd. Daarna, zo is de verwachting, is
meer mogelijk. Dat geldt ook binnen Savant. We kijken volop naar de toekomst en hebben veel
plannen voor 2021. Zodra het kan, starten we weer volledig met opleiden. We ontmoeten elkaar
weer fysiek, maar nemen daarbij wel de positieve ervaring van het efficiënt vergaderen via Teams
mee. Wie kan, werkt wellicht in de toekomst ook vaker thuis. We blijven investeren in
digivaardigheden en zorgtechnologie. We gaan door met processen herontwerpen om het zo
gemakkelijk mogelijk te maken voor alle betrokkenen en met meer regelvrijheid om maatwerk te
kunnen leveren aan onze cliënten. We verlichten de administratieve lasten en alleen wat strikt
noodzakelijk is, wordt geregistreerd en verantwoord. We bestendigen en intensiveren de trajecten
betreffende de regionale netwerkzorg.
2021 is benoemd tot nationaal jaar van de vrijwillige inzet. Vrijwilligersorganisaties en partners,
waaronder Savant, hebben de handen ineen geslagen om een jaar lang aandacht te vragen voor de
waarde van vrijwillige inzet en meer mensen uit te nodigen dit ook te gaan doen.
Verder gaan we voortvarend aan de slag met de Green Deal Zorg die we vorig jaar hebben
ondertekend. Dat geldt natuurlijk ook voor de herinrichting van het dorpshart van Mierlo-Hout en de
nieuwbouw van Savant Alphonsus.
Ook in 2021 genoeg activiteiten sámen!
Helmond,
Raad van Bestuur Savant Zorg
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5.1 JAARREKENING 2020

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-20
€

31-dec-19
€

2
3

37.467.354
17.655
37.485.009

40.115.828
20.166
40.135.994

6
7
9

211.301
3.836.638
28.197.414
32.245.353

737.193
3.759.610
21.672.224
26.169.027

69.730.362

66.305.021

31-dec-20
€

31-dec-19
€

23.437
-988.308
27.601.346
2.752.345
29.388.821

23.437
-1.192.722
25.301.715
2.789.317
26.921.747

ACTIVA

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen

11

4.784.102

4.744.810

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

23.259.835

24.430.668

6
13

0
12.297.605
12.297.605

0
10.207.796
10.207.796

69.730.362

66.305.021

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

##

Pagina 4

0,00

Stichting Savant Zorg

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref.

2020
€

2019
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke
ondersteuning)

16

70.397.439

66.844.979

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

17

758.249

847.281

Overige bedrijfsopbrengsten

18

5.607.946

6.175.071

76.763.634

73.867.331

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

52.622.086

49.726.612

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

3.308.598

3.313.930

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

0

3.749.000

Overige bedrijfskosten

23

16.946.380

14.556.438

Som der bedrijfslasten

72.877.063

71.345.980

BEDRIJFSRESULTAAT

3.886.571

2.521.351

-1.419.499

-1.443.954

2.467.073

1.077.397

2020
€

2019
€

204.413
2.299.631
-36.972
2.467.073

520.054
3.802.943
-3.245.600
1.077.397

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve WMO
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

2020
€

€

3.886.571

20, 21
11
18

3.308.598
39.292

2.521.351

7.062.923
-943.557
0
3.347.890

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

Ontvangen interest
Betaalde interest

-77.028

404.530

6
13

525.892
2.134.810

-37.325
401.859
2.583.673
9.818.134

24
24

261
-1.417.248

2
3

-1.438.753
7.971.027

-373.326
0
-660.124

12

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

1.935
-1.440.688

-660.124

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

769.063
9.409.780

-1.416.988
8.401.147

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

6.119.366

7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9
9
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2019
€

-1.215.833

-373.326

-1.215.833
-1.215.833

-1.215.833

6.525.190

6.381.868

21.672.224
28.197.414
6.525.190

15.290.356
21.672.224
6.381.868
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Savant Zorg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Helmond, op het adres Steenovenweg 4, en is geregistreerd onder KvK-nummer 17126402.
De belangrijkste activiteiten zijn het leveren van zorg aan cliënten in alle leeftijdsgroepen.
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)/Regeling Jeugdwet en daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
hoofdstuk 655 Zorginstellingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Bij Savant Zorg was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn echter voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen
voor compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit komt mede door de compenstaieregelingen 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 ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.
Oordelen en schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Verbonden rechtspersonen
Transacties met verbonden partijen hebben onder normale marktvoorwaarden plaatsgevonden.
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 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 Stichting Savant Zorg.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actie plaatsvindt op grond van een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het
actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de
reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven
actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte
economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 0-10 %.
• Machines en installaties : 5-10 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5-33 %.
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.
Groot onderhoud:
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde
van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de
stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de
waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt
deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is
van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

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. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt
bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde 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.
Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:
- Ieder gebouw afzonderlijk is beschouwd als een kasstroomgenererende eenheid evenals voorgaande jaren;
- De gemiddelde levensduur van een gebouw binnen Savant wordt gesteld op 30 jaar;
- Restwaardes zijn enkel gehanteerd voor grond.
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten en
afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het
basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien
een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde
instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,
waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
Afgeleide financiële instrumenten
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake
is van effectieve hedges respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer de instelling niet langer kiest
voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het
moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen uitgestelde
cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht.
Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve reëlewaardewijziging van de afgedekte positie met de cumulatieve
waardewijzigingen van de afgeleide
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt in de
herwaarderingsreserve uitgesteld.
Indien sprake is van een reëlewaardeafdekking (reële waarde hedge accounting) van een opgenomen actief of verplichting of niet in de balans opgenomen bindende
overeenkomst worden de resultaten uit de herwaardering van het afgeleide instrument op hetzelfde moment in de resultatenrekening verwerkt als het resultaat op de
afgedekte positie voor zover deze betrekking hebben op de reëlewaardewijziging van het specifieke risico van de afgedekte post of positie.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als
onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake
van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil
tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter
dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal Algemene en overige reserves, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het
verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van
de tijdswaarde van geld niet materieel is, of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde. De rentemutatie
van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als interestlast. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft
de actuele marktrente weer. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,11% wat gelijk is aan de in 2019 gehanteerde disconteringsvoet.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Personele voorzieningen 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.
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Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsplan. Het betreft een kostenegalisatiereserve. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,11%.
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de
jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de
reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband
staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. De voorziening loopt binnen een jaar af en is derhalve gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,11%.
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. In deze voorziening zijn de te verwachte transitievergoeding inbegrepen. De gehanteerde
disconteringsvoet bedraagt 0,11%.
Voorziening verlieslatend contract
Zorginstelling Savant Zorg heeft een contract afgesloten waarbij een negatief verschil ontstaat tussen de door zorginstelling Savant Zorg na de balansdatum te
ontvangen prestatie en de door hem na de balansdatum te verrichten contraprestatie. Voor dit negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de berekening van
de voorziening is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten.
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.

Leasing
De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het
leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren
als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease
vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.
Operationele leases
Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd . Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het
afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake
operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht, tenzij een andere
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een
actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige
baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het
geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van
de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
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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.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog
niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen
als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen.
Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking
genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen
van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
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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
Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deelname aan Zorg en
Welzijn is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder Stichting Savant Zorg valt.
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen.
De pensioenregeling is een middelloon regeling met - voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening.
De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggings¬rendement.
De jaarlijkse premie bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 12.770 (2019 € 12.426). Het
pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 110.111 (2019 € 107.593). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 11,75% van het
pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstak-pensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en
verwachte rendementen.
De dekkingsgraad van Zorg en Welzijn bedraagt ultimo 2020 volgens opgave van het fonds 92,6%. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad is 104,3%. Het
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (2027) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om
extra stortingen te verrichten of om bijzondere premie¬verho-gingen door te voeren. Op basis van het uitvoerings¬reglement heeft Stichting Savant Zorg bij een tekort
in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen)
interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van
financiële vaste activa en effecten.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen 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 winst-en-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.
Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen.
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee
heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan
worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke
effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen
financiële effecten in 2021 of later.

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen
en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

5.1.4.5 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.
5.1.4.6 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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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
31-dec-20
€

31-dec-19
€

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

31.799.457
4.589.157
1.043.456
35.284

34.108.206
5.142.613
801.110
63.899

Totaal materiële vaste activa

37.467.354

40.115.828

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen

40.115.828
660.124
3.308.598
0

46.805.410
373.326
3.313.908
3.749.000

Boekwaarde per 31 december

37.467.354

40.115.828

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.6.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht
van de langlopende leningen in bijlage 5.1.8.
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3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-20

31-dec-19

Andere deelnemingen

17.655

20.166

Totaal financiële vaste activa

17.655

20.166

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari
Resultaat deelnemingen

20.166
-2.511

25.367
-5.201

Boekwaarde per 31 december

17.655

20.166

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.7.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Zeggenschapsbelangen:
Duurzame Energie De Eeuwsels
B.V. te Helmond
Energielevering

68.250

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

17,5%

103.748

-14.351

Toelichting:
De deelneming Duurzame Energie De Eeuwsels B.V. is een samenwerkingsverband tussen een drietal participanten met betrekking tot
energievoorziening.
Het vermogen is gewaardeerd tegen het aandeel in het eigen vermogen van Duurzame Energie De Eeuwsels B.V.
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

2019
€

2020
€

totaal
€

737.193

0

737.193

0
-90.425
-646.768
-737.193

211.301

211.301

211.301
-90.425
-646.768
-525.892

0

211.301

211.301

c

a

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

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
31-dec-20
€

31-dec-19
€

211.301
0
211.301

737.193
0
737.193

31-dec-20

31-dec-19

50.231.131
50.019.829

47.034.061
46.296.868

211.301

737.193

De specificatie is als volgt:

31-dec-20

31-dec-19

Vorderingen op debiteuren
Nog te ontvangen ZVW/WMO/ZK
Overige overlopende activa

113.287
3.221.327
502.023

155.949
2.911.586
692.075

Totaal debiteuren en overige vorderingen

3.836.638

3.759.610

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

7. Debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 100.000 (2019: € 100.000).
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9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20

31-dec-19

Bankrekeningen
Kassen
Spaarrekeningen

20.705.275
450
7.491.689

14171452
771
7.500.000

Totaal liquide middelen

28.197.414

21.672.223

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Er is een kredietfaciliteit van 5.000.000,- waar geen gebruik van wordt gemaakt.
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PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-20

31-dec-19

Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

-988.308
27.601.346
2.752.345

-1.192.722
25.301.715
2.789.317

Totaal vermogen

29.365.385

26.898.310

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

Kapitaal

23.437

0

0

23.437

Totaal kapitaal

23.437

0

0

23.437

Bestemmingsreserve WMO

Saldo per
1-jan-2020
€
-1.192.722

Resultaatbestemming
€
204.414

Overige
mutaties
€
0

Saldo per
31-dec-2020
€
-988.308

Totaal bestemmingsreserves

-1.192.722

204.414

0

-988.308

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

Bestemmingsfondsen:
RAK zorg

25.301.715

2.299.631

0

27.601.346

Totaal bestemmingsfondsen

25.301.715

2.299.631

0

27.601.346

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

Algemene reserve

2.789.317

-36.972

0

2.752.345

Totaal algemene en overige reserves

2.789.317

-36.972

0

2.752.345

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Toelichting:
De bestemmingsreserve WMO betreft de exploitatieresultaten van de afgelopen jaren over de WMO activiteiten.
RAK zorg betreft de oude AWBZ-activiteiten alsmede de resultaten van de segment woonzorg en wijkzorg. De algemene en overige
reserves betreffen de resultaten uit de niet-zorg activiteiten.
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11. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2020

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo per
31-dec-2020

- groot onderhoud
- reorganisatie
- jubileumverplichtingen
- langdurig zieken
- verlieslatend contract
- voorziening ORT

2.065.538
86.665
569.000
669.724
1.344.055
9.828

1.000.961
4.874
61.981
620.201
0
0

847.251
0
36.981
403.878
179.882
9.828

0
0
0
170.905
0
0

2.219.248
91.539
594.000
715.143
1.164.173
0

Totaal voorzieningen

4.744.810

1.688.017

1.477.820

170.905

4.784.102

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2020
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

2.223.213
2.530.615
385.000

Toelichting per categorie voorziening:
De getroffen reorganisatievoorziening is een gevolg van heroriëntatie van activiteiten die mogelijk niet tot de core business van Savant
behoren. De uit deze reorganisatievoorziening voortvloeiende verplichtingen lopen tot en met 2021.
De voorziening verlieslatend contract is opgenomen ten behoeve van herorganisatie van het huurcontract en inrichting van een locatie
binnen de stichting.
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de meest actuele onderhoudsplanen en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen, rekening houdend met de herontwikkeling van Alphonsus
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de grondslagen.
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12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-20

31-dec-19

Schulden aan banken

23.259.835

24.430.668

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

23.259.835

24.430.668

2020
€

2019
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

25.646.501
0
1.215.833

26.862.334
0
1.215.833

Stand per 31 december

24.430.668

25.646.501

1.170.833

1.215.833

23.259.835

24.430.668

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

1.170.833
23.259.835
18.576.575

1.215.833
24.430.668
19.747.408

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.
Toelichting:
Variabele renten zijn afgedekt midels een tweetal renteswaps. De swaps hebben per 31 december 2020 een totale negatieve waarde
van € 7.323.589
De verstrekte zekerheden zijn gesteld ten behoeve van de financiers:
- Panden behorende bij het complex Savant Alphonsus, Savant De Eeuwsels, Savant Ameide en Savant Hof van Bethanië;
- Verpanding van inventaris;
- Verpanding van vorderingen op derden;
- Verpanding van huurpenningen.
De reële waarde van de leningen is € 33.753.469
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13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Waarborgsommen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Diverse overlopende passiva

1.371.854
1.170.833
2.364.100
217.080
1.005.175
117.430
1.629.477
1.905.134
2.516.522

1.407.469
1.215.833
921.564
203.394
1.202.599
124.464
1.507.024
1.674.857
1.950.592

12.297.605

10.207.796

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
Onder de Belastingen en premies sociale verzekeringen is de eindheffing over de betaalde zorgbonus opgenomen.
14. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of
fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt EUR 100.000.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te
beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar
circa € 3.100.000, voor de komende 5 jaar circa € 16.000.000 en daarna circa € 120.000.000. De resterende looptijd van de
huurcontracten bedraagt tussen de 5 en 36 jaar.
Leaseverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane lesaseverplichtingen bedraagt voor het komende jaar circa € 170.000, voor de komende
3 jaar circa € 510.000. De resterende looptijd van de leasecontracten bedraagt circa 3 jaar.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen
correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en
daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Kredietfaciliteit
Bij Rabobank is een kredietfacileit afgesloten voor een maximumbedrag van € 5 miljoen en de rente bedraagt EURIBOR plus 1,10%.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

69.565.167
35.456.961

11.367.488
6.224.875

2.420.050
1.618.940

63.899
0

83.416.604
43.300.776

Boekwaarde per 1 januari 2020

34.108.206

5.142.613

801.110

63.899

40.115.828

30.185
2.338.934

37.510
590.966

621.044
378.698

-28.615
0

660.124
3.308.598

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.308.749

-553.456

242.346

-28.615

-2.648.474

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen incl.
Boekwaarde per 31 december 2020

69.595.352
37.795.895
31.799.457

11.404.998
6.815.841
4.589.157

3.041.094
1.997.638
1.043.456

35.284
0
35.284

84.076.728
46.609.374
37.467.354

0-10%

5-10%

5-33%

0,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

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

Totaal
€
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Andere
deelnemingen
€

Totaal
€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Resultaat deelnemingen

20.166
-2.511

20.166
-2.511

Boekwaarde per 31 december 2020

17.655

17.655
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever

AfsluitHoofdsom
datum

Restschuld
Restschuld
Resterende
Totale
WerkeNieuwe
31
Aflossing
31
Restschuld looptijd in
loop- Soort lening lijkeleningen
december
in 2020 december over 5 jaar jaren eind
tijd
rente
in 2020
2019
2020
2020

€
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Ned.watersch.bank
Rabobank
Drost Jan Steyversstichting
Rabobank
Totaal

1-sep-07 3.000.000
1-dec-10 6.000.000
1-dec-10 2.250.000
1-nov-97 2.030.667
1-dec-10 12.000.000
1-apr-10
450.000
1-dec-10 10.750.000
36.480.667

%
30
30
20
40
30
10
30

Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Fix
Hypothecair
onderhands
Hypothecair

6,55%
5,28%
5,28%
1,30%
5,58%
4,50%
5,28%

€
1.850.000
4.200.000
1.237.500
2.030.667
8.400.000
45.000
7.883.334
25.646.501

€

€

€

0 100.000 1.750.000
0 200.000 4.000.000
0 112.500 1.125.000
2.030.667
0
0 400.000 8.000.000
0
0
45.000
0 358.333 7.525.001
0 1.215.833 24.430.668
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Aflossingswijze

€
1.250.000
3.000.000
562.500
2.030.667
6.000.000
0
5.733.408
18.576.575

Aflossing
2021

Gestelde
zekerheden

€
17
20
10
17
20
0
20

L
L
L
Afl.vrij
L
L
L

100.000
200.000
112.500
0
400.000
0
358.322
1.170.822

Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Gem.garantie
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

12.523.217
50.159.131
252.677
7.048.231
414.183

12.746.194
47.033.010
310.591
6.474.196
280.989

Totaal

70.397.439

66.844.979

Toelichting:
Onder de opbrengsten zorgverzekeringswet is de te ontvangen continuiteitsbijdrage van EUR 500.000 verwerkt en tevens
de vergoeding voor meerkosten voor EUR 100.000.
De compensatieregeling Wlz is voor een bedrag van EUR 1.416.000 verwerkt onder het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten.
Hiervan betreft 1.200.000 de omzetderving fase 1 en fase 2, deze is voorlopig afgestemd met het Zorgkantoor. Voor fase 3 is
een inschatting gemaakt voor de omzetderving 216.000.
Tevens is de meerkostenvergoeding voor de Wlz hieronder verwerkt ter grootte van EUR 521.000.
Voor de WMO is geen aanspraak gemaakt op compensatie van omzet verlies. De vergoeding voor meerkosten is hieronder
opgenomen voor een bedrag van EUR 64.000,-.

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Subsidies WLZ-zorg
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0
98.106
660.143

554
357.099
489.628

Totaal

758.249

847.281

2020
€

2019
€

476.531

593.152

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Woningexploitatie huur en servicekosten
Overige baten

4.608.184
523.232

4.684.898
897.021

Totaal

5.607.946

6.175.071

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Restaurant exploitatie

Toelichting:
De Overige baten zijn afgenomen als gevolg van de sluiting van de restaurants op de locaties vanwege de lockdown. Tevens was in
2019 een terugontvangen energiebelasting over voorgaande jaren opgenomen.
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19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten
Dotatie/onttrekking voorzieningen
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

38.063.414
5.846.005
2.840.453

34.636.634
5.609.672
2.794.076

1.526.327
-135.137
48.141.061
4.481.024

1.932.226
279.867
45.252.476
4.474.137

Totaal personeelskosten

52.622.086

49.726.612

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
WLZ-zorg en overige dienstverlening
WMO

810
136

781
113

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

946

894

nihil

nihil

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
Op de regel "Lonen en salarissen" is in 2020 een bedrag vermeld ad € 3.104.700 inzake uitgekeerde zorgbonussen. Dit bedrag is
inclusief € 1.378.700 inzake verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is tevens hieronder opgenomen.
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

3.308.598

3.313.930

Totaal afschrijvingen

3.308.598

3.313.930

2020
€

2019
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

0

3.749.000

Totaal

0

3.749.000

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De bijzondere waardevermindering over 2019 is toegelicht bij de waarderingsgrondslagen
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23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Projectkosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

2020
€

2019
€

3.606.868
4.592.055
760.325
1.370.285
3.216.426
3.246.710
153.710

3.782.070
3.398.135
666.762
1.080.901
3.418.278
3.170.152
-959.860

16.946.380

14.556.438

Toelichting:
De Algemene kosten zijn met name toegenomen door de kosten betreffende beschermingsmiddelen, desinfectie e.d.

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

2020
€

2019
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

261
261

1.935
1.935

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële lasten

-1.417.248
-2.511
-1.419.759

-1.440.688
-5.201
-1.445.889

Totaal financiële baten en lasten

-1.419.499

-1.443.954

2020
€

2019
€

75.643
12.100
0
0

56.689
12.100
0
0

87.743

68.789

25. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale honoraria voor het
onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 (2019) zijn verricht.
26. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt
27.
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27. Wet normering topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op Stichting Savant Zorg.
Het voor Stichting Savant Zorg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000,- (ingedeeld in klasse IV op basis
van 10 punten).
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Dhr. P.A. Bosselaar
Bestuurder
01/01 - 31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

170.082
11.802
181.884

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

185.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

181.884

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

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

01/01 - 31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

163.555
11.602
175.157

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

179.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

175.157
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Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Dhr. A.C.J.M. de Kroon
Voorzitter RvT
01/01 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Dhr. F.Stark
Lid RvT
01/01 - 31/12

Mevr. J.T.E. Derks
Lid RvT
01/01 - 31/12

16.775

11.175

11.175

27.750

18.500

18.500

-

-

-

16.775

11.175

11.175

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12
13.500

01/01 - 31/12
9.700

01/01 - 31/12
9.700

26.850

Mevr. G. Verbeek
Lid RvT
01/01 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

17.900

Dhr. G.J.Waterink
Lid RvT
01/01 - 31/12

17.900

Mevr. L. Cornelisse
Lid RvT
01/01 - 6/11

12.200

11.000

7.400

18.500

18.500

15.720

12.200

11.000

7.400

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12
10.375

01/01 - 31/12
9.000

15/2 - 31/12
5.500

17.900
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Savant Zorg heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering
van 20 april 2021
De raad van toezicht van de Stichting Savant Zorg heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 30 april 2021

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die relevant zijn voor het boekjaar 2020.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

G. Laureijssen
Bestuurder

M. van Engelenburg
Bestuurder

Dhr. A.C.J.M. de Kroon
Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. F.Stark
Lid Raad van Toezicht

Mevr. G. Verbeek
Lid Raad van Toezicht

Mevr. J.T.E. Derks
Lid Raad van Toezicht

Mevr. E.A.M.M. Verhoeven
Lid Raad van Toezicht

Dhr. M.P.L.M van Woensel
Lid Raad van Toezicht

Dhr. S.C.J.H. Bodde
Lid Raad van Toezicht
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Savant, organisatie
voor zorg.

5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Savant Zorg 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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Deloitte Accountants B.V.
Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven
Postbus 376
5600 AJ Eindhoven
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9839
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van bestuur en raad van toezicht van Stichting Savant Zorg

Verklaring over de in de jaarverslaggeving 2020 opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Savant Zorg te Helmond gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving 2020 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Savant Zorg op 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2020.

2.

De resultatenrekening over 2020.

3.

Het kasstroomoverzicht over 2020.

4.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Savant Zorg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Verklaring over de in de jaarverslaggeving 2020 opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie, die
bestaat uit:
•

De overige gegevens.

•

De bijlage coronacompensatie 2020 Savant Zorg.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van de RVW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige
gegevens in overeenstemming met de RVW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de
Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.

•

Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 30 april 2021
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: J.W. van Asten RA
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020 Savant Zorg

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Stichting Savant
Helmond
17126402

Considerans
In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve
financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het
jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de behoefte van
zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Bestuursreflectie
Het coronavirus heeft een belangrijke impact gehad op zowel de cliënten, onze medewerkers en de bedrijfsvoering. In een aantal locaties zijn uitbraken van het coronavirus geweest die tot flinke besmettingen
hebben geleid en in een aantal gevallen ook heeft geleid tot overlijdens. In de eerste golf heeft het sluiten van locatie geleid tot meer eenzaamheid bij onze cliënten omdat ze geen bezoek mochten ontvangen.
Voor onze medewerkers heeft het coronavirus tot nu toe veel indruk achtergelaten en heeft het geleid tot forse psychische belastingen. Daarnaast is het ziekteverzuim fors toegenomen als gevolg van
coronabesmettingen. Dit heeft een flinke druk gelegd op de planning en inzet van onze medewerkers en hebben we meer dan gemiddeld ZZP'ers in moeten zetten. De leegstand door overlijden en het moeilijk
kunnen vullen van deze plaatsen door de situatie op de locaties, alsmede de extra inzet van personeel en het aanschaffen van persoonsbeschermende middelen heeft ertoe geleid dat de bedrijfsvoering onder
druk is komen te staan. In de wijkzorg zagen we het aantal klanten met coronabesmetttingen toenemen. Aparte routes zijn hiervoor gemaakt om de druk bij de ziekenhuizen weg te nemen. Ook hier zie je het
ziekteverzuim en inzet van extra personeel toenemen. Aangezien het tarief in de wijkzorg (ZVW) niet kostendekkend is, zie je nu met de extra personele inzet en materiële kosten dat dit bij deze
financieringsstroom (ZVW) zwaar onder druk is komen te staan. Eind 2020 is de druk op de zorgteams nog steeds aanwezig en hebben we te kampen met leegstand. In de eerste maanden van 2021 zijn nog een
paar uitbraken geweest en zien we dat het vullen van de leeggekomen plaatsen lastig is door terughoudendheid bij cliënten. In 2021 zien we wel dat het vaccineren een positief effect heeft op onze cliënten. Deels
zien we dit ook bij de medewerkers, echter het vaccinatieproces loopt langzaam en we zien ook verzuim als gevolg van het vaccineren. Naast het vaccineren houden we grip op de situatie door het instandhouden
van het crisisteam en monitoren we de leegstand en het ziekteverzuim.

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020
Wlz
1.592.000
157.816
363.450
2.113.266

€

Zvw
500.562

€
€
€
€

100.585
601.147

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

€
€
€
€
€
€

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

€

259.856

€

166.226

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020

€

1.853.410

€

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

€
€
€

50.159.131
45.637.873
47.033.010

€
€
€

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

3,70%

Wmo

Jw

Fz

Overig

€
€
€
€
€
€

13.666
50.263
63.928

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

434.921

€

63.928

€

-

€

-

€

-

12.523.217
12.909.541
12.746.194

€
€
€

7.048.231
7.426.857
6.474.196

€
€
€

€

-

€
€
€

3,47%

252.677
343.484
310.591

0,91%

0,00% ##############

6.586.648
6.191.271
7.303.340

€
€
€
€
€
€

Totaal
2.092.562
171.482
514.297
2.778.341

€

426.081

€

2.352.259

€
€
€

76.569.904
72.509.026
73.867.331

0,00%

3,07%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector
Er is geen sprake van samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020
In de WLZ is de compensatie voor de dagbesteding nog niet opgenomen in verband met een separate aanvraag hiervoor. In de ZVW is de productie na compensatie die boven het afgesproken plafond gaat nog niet
opgenomen (incl. ELV)

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020
Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

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

€

jaarrekening
begroting 2020
jaarrekening
2020
2019
2.467.073 €
1.044.054 €
1.077.397
3,22%
1,44%
1,46%
n.v.t.
1,78%
1,76%

Verloop resultaat(ratio)
€3.000.000

3,50%

€2.500.000

3,00%
2,50%

€2.000.000

2,00%

€1.500.000

1,50%

€1.000.000

1,00%

€500.000

0,50%

€-

0,00%
jaarrekening 2020

begroting 2020
Resultaat boekjaar

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020)

jaarrekening 2019

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio
Het resultaat in de jaarrekening 2019 is vertekend aangezien hier ruim € 3 miljoen aan afboeking materieel vast actief is opgenomen. Het genormaliseerde resultaat komt daarmee uit op circa € 4,1 miljoen. In de
begroting worden projectgelden opgenomen die in verband met Corona niet allemaal zijn doorgegaan. De niet benutte projectgelden in 2020 bedragen circa € 1,6 miljoen, dus voor een eerlijk vergelijk dient dit bij de
begroting 2020 opgeteld te worden. Het resultaat zonder coronacompensatie is ongeveer nihil. Derhalve als wordt uitgegaan van het genormaliseerde resutaat, dan ziet de verhouding er beduidend anders uit. In
2019 is sprake van een resultaat van € 4,1 miljoen en is gecorrigeerd begroot € 2,6 miljoen en is het resultaat 2020 met compensatie € 2,5 miljoen en zonder compensatie nihil. Savant is inclusief corona
compensatie € 1,6 mijoen in resultaat achteruit gegaan ten opzichte van 2019 en zit op hetzelfde niveau als de gecorrigeerde begroting.

Ondertekening en waarmerking
Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste weten
van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.
Ondertekening door het bestuur
Helmond, 30-04-2021

G. Laureijssen

M. van Engelenburg

Waarmerk accountant ter identificatie

