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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 10.270.252 10.049.893

Totaal vaste activa 10.270.252 10.049.893

Vlottende activa

Voorraden 2 1 1
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 477.909 154.947
Debiteuren en overige vorderingen 4 517.572 702.332
Liquide middelen 5 2.806.629 2.892.833
Totaal vlottende activa 3.802.111 3.750.113

Totaal activa 14.072.362 13.800.006

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
PASSIVA € €

Groepsvermogen 6

Bestemmingsreserves 578.836 556.418
Bestemmingsfondsen 3.886.044 3.760.080
Algemene en overige reserves 3.429.569 3.459.200
Totaal groepsvermogen 7.894.450 7.775.698

Voorzieningen 7 164.528 102.768

Langlopende schulden (nog voor meer 8 4.002.672 4.252.155
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 0 0
Overige kortlopende schulden 9 2.010.713 1.669.387

Totaal passiva 14.072.362 13.800.008
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 8.880.672 8.577.310

Subsidies (exclusief Wmo) 13 663.064 889.009

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.915.718 1.962.238

Som der bedrijfsopbrengsten 11.459.453 11.428.556

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 7.910.512 7.779.131

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16 840.819 793.542

Overige bedrijfskosten 17 2.467.585 2.246.881

Som der bedrijfslasten 11.218.917 10.819.554

BEDRIJFSRESULTAAT 240.536 609.002

Financiële baten en lasten 18 -138.033 -138.746

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 102.504 470.257

Belastingen 19 -16.247 16.247

RESULTAAT NA BELASTINGEN 118.751 454.010

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Wmo 22.418 59.033
Algemene reserve woningen -35.115 82.222
Algemene reserve welzijn 0 2.346
Algemene reserve Stichting Ouderenzorg Kapelle 5.484 773
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 125.964 309.636

  
118.751 454.011
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2021 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat na belastingen 256.783 592.755

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 840.819 793.542
- mutaties voorzieningen 61.760 53.806

902.578 847.348
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen 184.760 -50.334
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot -322.962 -96.743
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 340.355 231.752

202.153 84.675
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.361.515 1.524.779

Ontvangen interest 0 0
Betaalde interest -138.033 -138.746

  
-138.033 -138.746

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.223.482 1.386.033

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -1.061.177 -482.159

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.061.177 -482.159

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0
Aflossing langlopende schulden -248.508 -247.548

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -248.508 -247.548

Mutatie geldmiddelen -86.204 656.326

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.892.833 2.236.507
Stand geldmiddelen per 31 december 2.806.629 2.892.833
Mutatie geldmiddelen -86.204 656.326

Toelichting:

Het investeringsniveau 2021, enerzijds aanloopkosten inzake nieuwbouw en anderzijds noodzakelijke aanpassingen in 
brandveiligheid zorgcentrum Cederhof, zorgt ervoor dat de geldmiddelen ondanks de operationele kasstroom van ruim € 1,2 
miljoen iets afnemen. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Consolidatie

Naam:

Stichting Ouderenzorg Kapelle
Stichting Zorgcentrum Cederhof
Stichting Welzijn Kapelle
Stichting Wonen voor ouderen 

Verbonden rechtspersonen

Grondslagen WNT

Kapelle
Kapelle
Kapelle

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

Stichting Ouderenzorg Kapelle, KvK nummer 41113565, is statutair en feitelijk gevestigd te Kapelle, op het adres 
Cederlaan 9. De belangrijkste activiteiten zijn het exploiteren van zorgcentrum Cederhof , het huisvesting bieden met 
verzorging, verpleging en behandeling aan ouderen en het leveren van extramurale zorg. Tevens worden 
senioren(zorg)woningen en een aantal luxe serviceappartementen verhuurd en daarnaast vind coördinatie van 
welzijnsactiviteiten voor ouderen plaats, dit alles binnen de gemeente Kapelle. 
Stichting Ouderenzorg Kapelle te Kapelle staat aan het hoofd van de groep. Tot de groep behoren de onder 
consolidatie opgenomen stichtingen en vennootschappen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

Bij Stichting Ouderenzorg Kapelle  was sprake van 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 regelingen en de voortzetting daarvan in 2022 niet in gevaar, derhalve is de 
jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. De COVID-
19 pandemie heeft in 2021 , gelijka aan 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2021 
extra kosten gemaakt voor het testen van patiënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en 
–maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting, schoonmaakkosten et cetera. Daar waar dit 
verschillen oplevert ten opzichte van de vergelijkende cijfers is dit specifiek toegelicht. 

In de geconsolideerde jaarrekening van zorginstelling Stichting Ouderenzorg Kapelle zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting Ouderenzorg Kapelle.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Dit betreft de 
volgende stichtingen:

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij. 
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.        
Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie 
betrokken zijn. 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 
stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 
jaarrekening gehanteerd.

Geconsolideerd:

 De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en 
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en transacties. De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening Stichting Ouderenzorg 
Kapelle wijken niet af van de waarderingsgrondslagen geconsolideerde jaarrekening.

Statutaire zetel:

Kapelle 100% - integraal
100% - integraal
100% - integraal
100% - integraal
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven 
toegewezen aan de samenstellende delen.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van 
materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Materiële vaste activa met 
een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van xx. In het geval dat belangrijkste 
bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of 
verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.        

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 
van de economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op bedrijfsterreinen en op 
onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen : 0 - 5%.
• Machines en installaties : 5 - 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10- 20%.

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. Indien van toepassing wordt dit bij het 
betreffende actief toegelicht.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 
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. Stichting Zorgcentrum Cederhof heeft begin 2022 getoetst of de 
boekwaarde van het vastgoed nog kan worden terugverdiend uit toekomstige kasstromen. De uitkomst van de 
uitgevoerde impairmenttoets is dat de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde per 31 december 2021 en dat er 
derhalve geen waardevermindering van het vastgoed plaats hoeft te vinden. 
Het vastgoed van Stichting Zorgcentrum Cederhof zal in verband met vervangende nieuwbouw ten behoeve van de 
verpleeghuiszorg in de nabije toekomst een andere bestemming krijgen. Er is een basisscenario uitgewerkt waarin 
het pand Cederhof deels wordt ingezet voor  (on)zelfstandige verhuur en waar de mogelijkheid is tot verhuur aan 
derden, zo mogelijk in de eerstelijnsvoorzieningen. Dit basisscenario , waarbij de eerstkomende 2 jaar nog wel 
sprake is van verpleeghuiszorg laat dien dat de huidige waarde van het vastgoed minimaal wordt terugverdiend. 
Daarnaast zijn ook andere scenario’s , zoals doorontwikkeling met een derde partij mogelijk. In 2022 zullen deze 
scenario’s concreter zichtbaar worden. In de uitwerking van scenario’s zal wel telkens het uitgangspunt zijn dat de 
huidige waarde van het vastgoed minimaal wordt terugverdiend. 
Daarnaast is op grond van bedrijfswaardeberekeningen van de vastgoedportefeuille verhuurwoningen 
geconcludeerd dat geen sprake is van bijzondere waardeverminderingen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de stichting  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten

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..

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten), geen financiële
instrumenten die deel  uit maken van een handelsportefeuille en geen gekochte leningen en obligaties.

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen

Algemene en overige reserves

Voorziening jubileumverplichtingen
Voor de in de toekomst aan personeel uit te keren jubileumuitkeringen is op basis van het 
personeelsbestand een schatting gemaakt van de uit te keren bedragen in verband met 
12,5-, 25 of 40 jarig dienstjubileum. De verplichting is gedisconteerd met 2,95 %.

Voorziening langdurig zieken

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan 
het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van 
het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.

Gezien het belang is de voorraad is gewaardeerd tegen een bedrag van € 1.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van 
vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden (betaalrekeningen en spaarrekeningen) . Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De voorziening langdurig zieken wordt opgenomen voor de toekomstige loonkosten van medewerkers die ultimo 
verslagjaar langdurig ziek zijn en waarvan er geen uitzicht is op een spoedig herstel. De doorbetalingsverplichting 
bedraagt het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. De voorziening is op basis van nominale waarde opgesteld. 

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Agioreserve, Herwaarderingsreserve, 
Statutaire en wettelijke reserves, Algemene en overige reserves, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de stichtingen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan 
op grond van de statuten zou bestaan.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening 
verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties 
worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde 
organen binnen de statutaire doelstellingen van de stichtingen vrij kunnen beschikken.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Bedrijfsopbrengsten

Personele kosten

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 stichting. 

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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd 
zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

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.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 
verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde 
dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag 
kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
 b. waarschijnlijke economische voordelen; 
c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en 
d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet 
kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van 
het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is rekening gehouden met de na-indexering.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

•  materiële kosten huisvesting: verdeling op basis van het aantal m2 en een kostenverdeelstaat.

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

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.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening 
gemaakt gelijk aan de groepstructuur te weten in Stichting Ouderenzorg Kapelle, Stichting Zorgcentrum Cederhof, 
Stichting Wonen voor Ouderen en Stichting Welzijn Kapelle. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

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

Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd 
bij Stichting Ouderenzorg Kapelle. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Ouderenzorg Kapelle betaalt hiervoor 
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds 
een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 
januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de 
dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 
gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de 
dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 
noodzaak voor de aangesloten stichtingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen 
door te voeren. Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting 
Ouderenzorg Kapelle heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het 
bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden segmenten geschiedt op basis van de 
volgende uitgangspunten:
• indirecte personeels/ en materiële kosten: verdeling op basis van vaste verdeelsleutels volgens een 
kostenverdeelstaat.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 7.693.868 8.206.027
Machines en installaties 2.041.595 1.623.965
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 132.032 88.446
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 402.756 131.455

Totaal materiële vaste activa 10.270.252 10.049.893

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 10.049.893 10.361.276
Bij: investeringen 1.061.177 482.159
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 840.819 793.542

Boekwaarde per 31 december 10.270.252 10.049.893

Toelichting:

2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Voorraden 1 1

Totaal voorraden 1 1

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7. De investeringen betreft noodzakelijke aanpassingen in verband met brandveiligheid pand Cederhof 
en aanloopkosten inzake de nieuwbouw. 

Gezien het belang is de voorraad gewaardeerd tegen een bedrag van € 1,-
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

2018 en eerder 2019 2020 2021 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 154947 154.947

Financieringsverschil boekjaar 0 477.909 477.909
Correcties voorgaande jaren 0 0 92 92
Betalingen/ontvangsten 0 0 -155.039 -155.039
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -154.947 477.909 322.962

Saldo per 31 december 0 0 0 477.909 477.909

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Zorgcentrum Cederhof c c c a
     

a= interne berekening
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 477.909 154.947
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

477.909 154.947

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2021 2020
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 6.829.791 6.521.060
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 6.351.882 6.366.113

Totaal financieringsverschil 477.909 154.947

De extra kosten Covid die gecompenseerd worden vanuit de Wlz zijn geheel voorgefinancierd, waardoor de vordering ultimo 
boekjaar 2021 hoger dan gebruikelijk is. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 37.736 42.971
Vooruitbetaalde bedragen 23.082 70.833
Overige vorderingen 456.753 588.528

Totaal debiteuren en overige vorderingen 517.572 702.332

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Spaarrekening 1.589.869 2.197.840
Bankrekeningen 1.210.895 691.128
Kassen 5.865 3.865

Totaal liquide middelen 2.806.629 2.892.833

Toelichting:

Op de vorderingen is eind 2021, evenals in 2020 geen voorziening in aftrek gebracht.

Van de overige vorderingen heeft € 182.000  betrekking op bij zorgverzekeraars gedeclareerde (extramurale zorg) over november 
en december 2021 en € 60.000 Wmo opbrengsten over december 2021 te ontvangen via SWVO. In de overige vordingen is 
eveneens begrepen te ontvangen subsidie sectorplan plus (€ 162.000, tijdvak 1 tot en met 4, waarvan €82.000 tijdvak betreft).  De 
afwikkeling van de subsidie sectorplan zal , afhankelijk van het tijdvak, meerdere jaren beslaan, de overige posten zijn in de eerste 
maanden van 2022 reeds afgewikkeld. 

De liquide middelen eind 2021 zijn vrij beschikbaar.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bestemmingsreserves 578.836 556.418
Bestemmingsfondsen 3.886.044 3.760.080
Algemene en overige reserves 3.429.569 3.459.200

Totaal groepsvermogen 7.894.450 7.775.698

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve Wmo 556.418 22.418 0 578.836

Totaal bestemmingsreserves 556.418 22.418 0 578.836

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten 3.760.080 125.964 0 3.886.044

Totaal bestemmingsfondsen 3.760.080 125.964 0 3.886.044

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Algemene reserves:
Stichting Ouderenzorg Kapelle 2.473.844 5.484 0 2.479.329
Stichting Welzijn Kapelle 14.667 0 0 14.667
Stichting Wonen voor Ouderen 970.689 -35.115 0 935.574

Totaal algemene en overige reserves 3.459.200 -29.631 0 3.429.569

Toelichting:

Het bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten is ontstaan doordat overschotten en tekorten ten opzichte van het budget 
niet verrekend worden met de Wet Langdurige Zorg (WlZ), maar binnen het fonds Reserve Aanvaardbare Kosten blijven. 

De bestemmingsreserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WmO) bestaat uit het verschil van de gedeclareerde gelden aan de 
gemeente inzake huishoudelijke verzorging en de hieraan gerelateerde kosten. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021
€ € € € €

Voorziening jubileum 68.295 5.936 2.405 0 71.826
Voorziening langdurig zieken 34.473 40.744 34.473 0 40.744
Voorziening RVU 51.958 51.958

Totaal voorzieningen 102.768 98.638 36.878 0 164.528

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 48.394
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 116.133
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 54.384

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Schulden aan banken 4.002.672 4.252.155
Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.002.672 4.252.155

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 4.500.663 4.748.211
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 248.508 247.548

Stand per 31 december  4.252.155 4.500.663

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 249.484 248.508

Stand langlopende schulden per 31 december 4.002.672 4.252.155

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 249.484 248.508
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 4.002.672 4.252.155
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.501.062 3.260.707

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

Voorziening RVU
Vanaf 1 september 2021 is de regeling “Pensioen na 45 jaar te hebben gewerkt in Zorg en Welzijn” in werking getreden. Deze 
regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om na 45 jaar actieve dienst in de zorg- en welzijnssector vervroegd met pensioen te 
gaan. De werkgever betaalt het salaris tijdens dit vervroegd pensioen door waarbij dit gemaximeerd is tot € 1.847 per maand.  Het 
bedrag van de voorziening, betreft het verwachte totale bedrag inclusief werkgeverslasten dat voortvloeit uit het gebruik maken van 
deze regeling. Bij Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft één medewerker een concreet verzoek gedaan tot toepassing van de 

          regeling, deze medewerker voldoet aan de criteria. "

In de voorziening langdurig zieken zijn de loonkosten opgenomen van medewerkers waarvan de verwachting is dat  zij niet meer in 
het arbeidsproces terugkeren. Per balansdatum 2021 betreft dit een 3-tal medewerkers. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 329.609 165.700
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 249.484 248.508
Belastingen en sociale premies 207.107 387.137
Schulden terzake pensioenen 36.113 28.994
Nog te betalen salarissen 67.513 64.769
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 263.024 258.155
Vakantiedagen 379.403 353.119
Overige schulden 470.029 157.407
Vooruitontvangen 8.421 5.585

Totaal overige kortlopende schulden 2.010.703 1.669.374

10. Financiële instrumenten

Stichting Ouderenzorg Kapelle  maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de zorginstelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten
die in de balans zijn opgenomen.

Stichting Ouderenzorg Kapelle handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen van  door een tegenpartij van
Stichting Ouderenzorg Kapelle verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt
en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 75% geconcentreerd bij één grote verzekeraar en
de financier van de WmO-prestaties.

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

De afname van de post 'belastingen en sociale premies' houdt hoofdzakelijk verband met de zorgbonus uitbetaald in 2020. Deze 
zorgbonus is in december uitbetaald aan de medewerkers. De zorgbonus is aangewezen als eindheffingsbestanddeel voor de 
loonheffingen, de eindheffing ad. € 196.000 is in de overlopende post betrokken 2020. In de overige schulden is het niet benutte 
deel van de subsidie zorgbonus 2020 en 2021  ad. € 59.000 opgenomen als terugbetalingsverplichting, ook dient nog financiele 
afwikkeling inhuur paramedische dienst van collega-instelling SVRZ ad. € 130.000 plaatsvinden.  Deze posten tezamen met terug 
te betalen subsidie gemeente over boekjaar 2021 (€ 150.000) verklaart de toename van de overige schulden. De terug te betalen 
subsidie gemeente houdt verband met het in 2021 reeds voorsorteren overheveling welzijnstaken naar de gemeente, 
vacatureruimte is niet opgevuld én innovatieprojecten zijn niet meer opgestart, het voorschot van de gemeente is wel gebaseerd op 
100% continuering activiteiten. In de crediteuren begrepen éénmalige investering en migratiekosten ICT (€ 130.000) , dit verklaart 
de toename van de post crediteuren per balansdatum. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Stichting Ouderenzorg Kapelle vormt met Stichting Zorgcentrum Cederhof, Stichting Wonen voor Ouderen en Stichting Welzijn 
Kapelle een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2016 
gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond zal worden 
teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding (macrobeheersinstrument).
Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Ouderenzorg 
Kapelle is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en 
deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 
december 2021.

Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel 
verpleging en verzorging 2021.

Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2021 op een aantal onderdelen minder goed 
vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2020. Dit is o.a. het geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. 
Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 12 van de jaarrekening. 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken huisvesting team extramuraal is € 
10.250. De looptijd van het huurcontract is aangegaan voor bepaalde tijd en loopt tot 31.12.2022.

Vanaf 1 september 2021 is de regeling "Pensioen na 45 te hebben gewerkt in Zorg en Welzijn' in werking getreden. Medewerkers 
die meer dan 45 dienstjaren in de zorg en welzijn hebben gewerkt waarvan minimaal 20 jaar in een zwaar beroep  kunnen op basis 
van deze regeling aanspraak maken op een uitkering bij vervroegde uittreding wanneer aan de genoemde criteria wordt voldaan. 
Een medewerker moet daarbij minimaal 5 jaar in dienst zijn van de huidige werkgever. Hiervoor stelt de werkgever een maandelijks 
(gemaximeerde en geïndexeerde) uitkering vast die gebaseerd is op het laatst verdiende salaris van de medewerker aan het einde 
van het dienstverband tot een maximaal bedrag van de geldende RVU-drempelvrijstelling (2021 € 1.847 per maand). Voor Stichting 
Ouderenzorg Kapelle heeft 1 medewerker een beroep gedaan op deze regeling waarvoor een voorziening is getroffen. Door de 
overige medewerkers is nog geen beroep gedaan op de regeling. De regeling loopt tot en met 31 december 2025.
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 15.437.030 4.695.512 714.271 131.455 20.978.268
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 7.231.003 3.071.547 625.825 0 10.928.375

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 8.206.027 1.623.965 88.446 131.455 10.049.893

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 571.394 105.715 384.068 1.061.177
- in gebruik genomen activa 0 112.767 0 -112.767 0
- afschrijvingen 512.159 266.531 62.129 0 840.819

0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 1.116.491 286.787 411.125 0 1.814.403
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 1.116.491 286.787 411.125 0 1.814.403

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -512.159 417.630 43.586 271.301 220.359

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 14.320.539 4.980.119 408.861 515.523 20.225.042
- cumulatieve herwaarderingen 0 112.767 0 -112.767 0
- cumulatieve afschrijvingen 6.626.671 3.051.291 276.829 0 9.954.791

Boekwaarde per 31 december 2021 7.693.868 2.041.595 132.032 402.756 10.270.252

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-20% 0,0%
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 31 
december 2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld 31 
december 2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-sing 
2022

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 2-jun-08 500.000 20 Lineair 0,70% 200.000 0 25.000 175.000 50.000 8 L 25.000 WfZ
BNG 2-jan-96 4.900.826 50 Anuïtiar 1,58% 1.785.203 0 61.748 1.723.455 1.818.662 25 A 62.724 Gemeentegarantie
Rabobank 26-jun-15 750.000 10 Lineair 3,70% 362.500 0 75.000 287.500 0 5 L 75.000 Hypotheek en pandrecht
Rabobank 26-jun-15 2.500.000 23 Lineair 3,95% 2.152.960 0 86.760 2.066.200 1.632.400 18 L 86.760 Hypotheek en pandrecht

Totaal 4.500.663 0 248.508 4.252.155 3.501.062 249.484

20



Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 1 Stichting Ouderenzorg Kapelle
2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 0 0

Subsidies 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 133.929 107.053

Som der bedrijfsopbrengsten 133.929 107.053

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 105.494 88.502

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 17.896 21.419

Som der bedrijfslasten 123.391 109.920

BEDRIJFSRESULTAAT 10.539 -2.868

Financiële baten en lasten -5.055 3.641

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 5.484 773

Belastingen 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 5.484 773

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve SOK 5.484 773

5.484 773
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 2 Stichting Zorgcentrum Cederhof
2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 8.873.901 8.561.794

Subsidies 271.695 624.058

Overige bedrijfsopbrengsten 771.157 828.072

Som der bedrijfsopbrengsten 9.916.753 10.013.923

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 7.423.722 7.393.207

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 568.585 512.039

Overige bedrijfskosten 1.762.261 1.723.018

Som der bedrijfslasten 9.754.568 9.628.264

BEDRIJFSRESULTAAT 162.185 385.659

Financiële baten en lasten -13.804 -16.973

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 148.381 368.685

Belastingen 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 148.381 368.685

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Wmo 22.418 59.033
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 125.964 309.636

148.382 368.669
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 3 Stichting Wonen voor Ouderen
2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 0 0

Subsidies 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 1.178.849 1.154.766

Som der bedrijfsopbrengsten 1.178.849 1.154.766

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 173.871 175.148

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 270.089 279.157

Overige bedrijfskosten 666.794 476.393

Som der bedrijfslasten 1.110.754 930.698

BEDRIJFSRESULTAAT 68.095 224.069

Financiële baten en lasten -119.457 -125.600

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -51.362 98.469

Belastingen -16.247 16.247

RESULTAAT NA BELASTINGEN -35.115 82.222

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve woningen -35.115 82.222

-35.115 82.222
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 4 Stichting Welzijn Kapelle
2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 0 0

Subsidies 242.897 264.951

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 242.897 264.951

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 158.132 186.473

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.146 2.347

Overige bedrijfskosten 82.902 73.972

Som der bedrijfslasten 243.180 262.792

BEDRIJFSRESULTAAT -283 2.159

Financiële baten en lasten 283 187

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 0 2.346

Belastingen 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 0 2.346

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve welzijn 0 2.346

0 2.346
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2021 2020
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 Stichting Ouderenzorg Kapelle 5.484 773
SEGMENT 2 Stichting Zorgcentrum Cederhof 148.382 368.669
SEGMENT 3 Stichting Wonen voor Ouderen -35.115 82.222
SEGMENT 4 Stichting Welzijn Kapelle 0 2.346

118.751 454.010

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening 118.751 454.010
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.277.701 1.241.293
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 6.419.618 6.340.861
Opbrengsten Wmo 728.764 681.823
Overige zorgprestaties 38.492 119.960
Zorggerelateerde Coronacompensatie 416.097 193.373
Totaal 8.880.672 8.577.310

Toelichting:

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 420.167 624.058
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 242.897 264.951

Totaal 663.064 889.009

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Huuropbrengsten 1.081.246 1.059.584
Overige opbrengsten 834.471 902.654

Totaal 1.915.718 1.962.238

Toelichting:

De opbrengst WlZ gefinancierde zorg is ten opzichte van 2020 met   € 78.800 gestegen. Voor een juiste analyse is de post te splitsen in 
het intramurale segment en extramurale zorg (Wlz Modulair Pakket Thuis). De productiewaarde van laatst genoemde ligt in 2021 zo'n  € 
178.000 lager (afname volume met bijna 25%). De stijging op het intramurale deel van € 256.000 is naast stijging budget 
kwaliteitsgelden ( € 111.000 ) de indexatie van de tarieven. Door een iets lagere gemiddelde zorgzwaarte (aandeel VV4 is toegenomen 
van van 2 naar 4) stijgt de opbrengst iets minder hard dan op basis tariefsaanpassingen verwacht zou worden bij gelijkblijvende zorg. 

Ten aanzien van het kwaliteitsbudget moet vermeld worden dat onder de post 'zorggerelateerde Coronacompensatie' een deel feitelijk 
toe te rekenen is aan het kwaliteitsbudget, de beschikbare 'groeiruimte' is niet meer apart herschikt maar maakt onderdeel uit van de 
totale afrekening kwaliteitsbudget/Covidcompensatie die , gelijk aan 2020 in één verantwoording plaatsvindt.  De productie 
zorgverzekeringswet blijft in volume ongeveer gelijk, de stijging van de Wmo opbrengsten is naast tariefsindexatie gevolg van een lichte 
toename aantal clienten dagbesteding. 

In de post Rijkssubsidies is naast de opbrengst subsidieregeling praktijkleren en de subsidie stagefonds de subsidieopbrengst in het 
kader van het sectorplan plus opgenomen betreffende het 4e tijdvak.  Tevens is hier  € 148.472 (2020 : € 463.499) opgenomen inzake 
ontvangen middelen met betrekking tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor 
medewerkers in de zorg. De kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoord onder de personeelskosten. De via de gemeente Kapelle 
ontvangen subsidie inzake welzijn is verantwoord onder de post Subsidies vanwege Provincies en gemeenten.  

De stijging van de huuropbrengsten betreft jaarlijkse indexering. 
De afname van de overige opbrengsten is volledig te verklaren door lagere opbrengsten maaltijden. Als gevolg van de 
Covidmaatregelen zijn met name de opbrengsten restaurant minimaal, ook de afzet tafeltje-dekje neemt af. Aan kostenkant wordt dit 
deels gecompenseerd door lagere inkoopkosten maaltijden. 

De zorggelateerde Coronacompensatie betreft hoofdzakelijk de compensatie van de extra kosten die voortkomen uit de maatregelen / 
richtlijnen RIVM. Dit betreft naast aanschaf PBM en bijvoorbeeld CO-2 meters ook extra benodigde personele inzet, een hogere 
ziekteverzuim als gevolg van Covid evenals quarantaine medewerkers. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 5.769.998 5.573.294
Sociale lasten 891.332 893.630
Pensioenpremies 458.086 414.471
Andere personeelskosten 341.204 300.593
- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 148.472 463.499
Subtotaal 7.609.091 7.645.488
Personeel niet in loondienst 301.421 133.642
- Zorgbonus personeel niet in loondienst, inclusief eindheffing 0 0
Totaal personeelskosten 7.910.512 7.779.130

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemeen beheer 13,4 10,5
Voedingsdienst 13,6 13,9
Welzijn 2,5 3,1
Verpleeghuis 70,2 65,6
Extramuraal wijkverpleging 31,5 37,9
Huishouding Wmo 15,3 15,0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 146,4 146,0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 840.819 793.542

Totaal afschrijvingen 840.819 793.542

Toelichting:

De afschrijvingslast is toegenomen in verband met de eerder benoemde investeringen brandveiligheid alsmede een aantal investeringen 
die eind 2020 zijn gerealiseerd. Ook is (beperkt) sprak van versnelde afschrijving in verband met de realiseren nieuwbouw. Daarnaast is 
de in 2020 gerealiseerde aanpassing huiskamer die ten laste van de compensatie Covid 2020 is gebracht in zijn geheel afgeschreven. 

Exclusief de zorgbonus en de daarbij behorende eindheffing nemen de personele kosten van het personeel in loondienst met € 435.000 
toe ten opzichte van 2020. CAO indexatie van 3% en een iets hogere personele formatie ten opzichte van 2020 verklaart deze stijging. 
Vanaf 2021 wordt binnen Stichting Zorgcentrum Cederhof een andere segmentering naar bedrijfsonderdelen toegepast, dit inclusief 
personele wijzigingen betekent dat dit niet 1-op-1 vergelijkbaar is met de situatie 2020, de vergelijkende cijfers zijn daar op aangepast. 
De formatiewijzigingen ten opzichte van vorig jaar houden grotendeels gelijke tred met de bewegingen die aan opbrengstenkant 
zichtbaar zijn. Naast zorgverzwaring en extra kwaliteitsbudget in de personele toename intramurale segmenten ook extra personele inzet 
als gevolg van Covid (maatregelen maar ook een hoger verzuim in specifiek het 4e kwartaal), impact van afname volume wijkverpleging 
in een lagere formatie. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat dit segment beroep heeft moeten doen op inleenkrachten (ca 2 Fte), 
wat gelijk het grootste gedeelte van de stijging kosten personeel niet in loondienst verklaard. Verder in deze post opgenomen de kosten 
vervanging stafmedewerker tijdens zwangerschapsverlof. 

27



Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 590.753 617.118
Algemene kosten 907.914 660.317
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 407.643 434.699

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 308.624 260.357
- Energiekosten gas 103.350 100.030
- Energiekosten stroom 73.143 72.414
- Energie transport en overig 19.105 27.487
Subtotaal 504.222 460.287

Huur en leasing 10.373 10.260
Dotaties en vrijval voorzieningen 46.680 64.199

Totaal overige bedrijfskosten 2.467.585 2.246.881

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten 0 0

Rentelasten -138.033 -138.746

Totaal financiële baten en lasten -138.033 -138.746

Toelichting:

De rentelasten op de langlopende schulden zijn afgenomen , echter op de uitstaande tegoeden op de betaal- en depositorekening geldt 
een debetrente, totaal lasten € 9.000 in 2021. 

  
De meest opvallende post is de toename van de algemene kosten met bijna €250.000. Een bedrag van € 93.000 is te verklaren door 
(gecreëerde) leegstand en de daarmee samenhangende derving, dit alles met het oog op sloop en nieuwbouw. Samen met 
verhuiskosten huurders (€ 30k) die voor rekening van Cederhof zijn gekomen, externe inhuur (€ 20k) ten behoeve van 
professionalisering verhuurbeleid en daarmee samenhangend aanvraag energielabels (€ 15k) totaal € 168.000 aan te merken als 
éénmalige investeringen in de toekomst. Dit geldt ook voor de kosten die zijn gemaakt voor externe advisering inzake fiscaliteit en  
gewenste herstructurering welke ook onder de algemene kosten zijn opgenomen. Tot slot ook hierin begrepen eenmalige kosten 
migratie IT naar 'de cloud'.  In de patiënt- en bewonersgebonden kosten zitten extra kosten Covid, zoals dat ook in de kosten 2020 het 
geval is. De energiekosten 'transport en overig' is in 2020 een eenmalige afrekening over voorgaande jaren opgenomen. 
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

19. Belastingen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Vennootschapsbelasting -16.247 16247

Totaal -16.247 16.247

Toelichting:

20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

21. Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant  zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 30.226 27.869
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 4.500 4.277
3 Fiscale advisering 10.208 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 44.934 32.146

22. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen op de volgende bladzijde.

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

Voor de bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden, zie hiervoor het 
voorgeschreven format op de volgende bladzijde.

Waar in 2020 rekening werd gehouden met Vpb-plicht voor Stichting Wonen is begin 2022 door belastinginspecteur vastgesteld en 
bevestigd dat de verhuuractiviteiten van Stichting Wonen vrijgesteld zijn voor de Vpb. 
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bedragen x € 1
mevr.  I.H.J.C. van den 

Boomen
Functiegegevens DIRECTEUR

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1- 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Individueel WNT-maximum 170.000                           -                                  

Beloning 102.458                           -                                  

Belastbare onkostenvergoedingen 304                                  -                                  

Beloningen betaalbaar op termijn 11.283                             -                                  

Subtotaal 114.045                           -                                  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                  -                                  

Totaal bezoldiging 114.045                           -                                  

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0

Beloning 102.357                           -                                  

Belastbare onkostenvergoedingen -                                  -                                  

Beloningen betaalbaar op termijn 10.315                             -                                  

Totaal bezoldiging 2020 112.672                           -                                  

WNT-VERANTWOORDING 2021  STICHTING OUDERENZORG KAPELLE

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Ouderenzorg Kapelle van toepassing zijnde regelgeving: 
regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp. 

Stichting Ouderenzorg Kapelle scoort op de classificatie 9 punten en is daarmee ingedeeld in klasse III. Het daarbij behorende 
bezoldigingsmaximum in 2021 is € 170.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende 
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de functievervulling 2

30



bedragen x € 1
Mevr. I.S. de Vries-van der 

Boom 
Dhr.  J. Naafs Dhr.  J.M. van Stel

Functiegegevens [VOORZITTER] [VICE-VOORZITTER] [LID]

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 30/06 1/1 - 30/6 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 12.645                             8.430                               17.000                             

Beloning 3.500                               3.063                               5.250                               

Belastbare onkostenvergoedingen -                                  -                                   -                                  

Beloningen betaalbaar op termijn -                                  -                                   -                                  

Subtotaal 3.500                               3.063                               5.250                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                  -                                   -                                  

Totaal bezoldiging 3.500                               3.063                               5.250                               

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                                7.000                                6.125                                5.250 

Belastbare onkostenvergoedingen                                       -                                       -                                       - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                       -                                       -                                       - 

Totaal bezoldiging 2020                                7.000                                6.125                                5.250 

bedragen x € 1 Mevr. J. Kuiper Schiebaan Dhr.C. M. Wesdorp Dhr. A.A.M. Ruikes

Functiegegevens [LID] [LID] [VOORZITTER]

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/10-31/12

Individueel WNT-maximum 17.000                             17.000                             6.427                               

Beloning 5.250                               5.250                               1.750                               

Belastbare onkostenvergoedingen -                                   

Beloningen betaalbaar op termijn -                                   

Subtotaal 5.250                               5.250                               1.750                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                   

Totaal bezoldiging 5.250                               5.250                               1.750                               

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/5 - 31/12

Beloning                                5.250                                3.500 

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2020                                5.250                                3.500                                       - 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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bedragen x € 1 Dhr. M.G. van Schadewijk

Functiegegevens [LID]

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/10 - 31/12

Individueel WNT-maximum 4.285                               

Beloning 1.313                               

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal 1.313                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 1.313                               

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2020                                       -                                       -                                       - 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging 
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen 
die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden 
moeten worden.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1  ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 4.565 4.565
Financiële vaste activa 2 1.721.145 1.721.145
Totaal vaste activa 1.725.710 1.725.710

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 3 117.067 208.470
Liquide middelen 4 2.806.629 2.892.833
Totaal vlottende activa 2.923.696 3.101.303

Totaal activa 4.649.406 4.827.013

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
PASSIVA € €

Eigen vermogen 5
Algemene en overige reserves 2.479.328 2.473.844
Totaal eigen vermogen 2.479.328 2.473.844

Voorzieningen 6 164.528 102.768

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 7 2.005.550 2.250.401

Totaal passiva 4.649.406 4.827.013
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Stichting Ouderenzorg Kapelle

5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 0 0

Subsidies (exclusief Wmo) 17 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 18 133.929 107.053

Som der bedrijfsopbrengsten 133.929 107.053

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 105.494 88.502

Afschrijvingen op materiële vaste activa 20 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 22 17.896 21.419

Som der bedrijfslasten 123.391 109.920

BEDRIJFSRESULTAAT 10.539 -2.868

Financiële baten en lasten 23 -5.055 3.641

RESULTAAT BOEKJAAR 5.484 773

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Onttrekking:
Algemene reserve SOK 5.484 773

5.484 773
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.565 4.565
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 0 0

Totaal materiële vaste activa 4.565 4.565

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 4.565 4.565
Bij: investeringen 0 0
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 4.565 4.565

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Lening Stichting Zorgcentrum Cederhof 721.145 721.145
Lening Stichting Wonen voor Ouderen 1.000.000 1.000.000

Totaal financiële vaste activa 1.721.145 1.721.145

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.721.145 1.721.145
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0
(Terugname) waardeverminderingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 1.721.145 1.721.145

Toelichting:

De materiele vaste activa betreft een perceel grond (verpacht) waar geen afschrijving over plaats vindt. 
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 37.736 42.971
Rekening courant Stichting Wonen voor Ouderen *) 42.013 87.161
Rekening courant Stichting Welzijn 0 0
Rekening courant Stichting Zorgcentrum Cederhof 0 0
Overige vorderingen 4.305 13.015
Vooruitbetaalde bedragen 33.013 65.323

Totaal debiteuren en overige vorderingen 117.067 208.470

Toelichting:

betreft 0,564% (2020 = 0,564%).

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Spaarrekening 1.589.869 2.197.840
Bankrekeningen 1.210.895 691.128
Kassen 5.865 3.865

Totaal liquide middelen 2.806.629 2.892.833

Toelichting:

*) Het rentepercentage dat vergoed wordt over de rekening courant-verhoudingen met de groepsmaatschappijen 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de organisatie.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Algemene en overige reserves 2.479.328 2.473.844

Totaal eigen vermogen 2.479.328 2.473.844

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Algemene reserve 2.473.844 5.484 0 2.479.328

Totaal algemene en overige reserves 2.473.844 5.484 0 2.479.328

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2021
en resultaat over 2021

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen Resultaat
€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 2.479.328 5.484

Stichting Zorgcentrum Cederhof 4.464.880 148.382
Stichting Welzijn Kapelle 14.667 0
Stichting Wonen voor Ouderen 935.574 -35.115

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 7.894.449 118.752
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021
€ € € € €

Voorziening jubileum 68.295 5.936 2.405 0 71.826
Voorziening langdurig zieken 34.473 40.744 34.473 0 40.744
Voorziening RVU 51.958 51.958

Totaal voorzieningen 102.768 98.638 36.878 0 164.528

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 48.394
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 116.133
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 54.384

Toelichting per categorie voorziening:

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 349.242 165.700
Vakantiedagen 379.403 353.119
Belastingen en sociale premies 207.107 370.890
Schulden terzake pensioenen 36.113 28.994
Nog te betalen salarissen 67.513 64.769
Vakantiegeld 263.024 258.155
Rekening courant Stichting Zorgcentrum Cederhof * 413.283 898.456
Rekening courant Stichting Wonen voor Ouderen * 0 0
Rekening courant Stichting Welzijn * 203.025 65.813
Overige schulden 86.831 44.511

  

Totaal overige kortlopende schulden 2.005.541 2.250.407

Toelichting:
*) Het rentepercentage dat vergoed wordt over de rekening courant-verhoudingen met de groepsmaatschappijen 
betreft 0,564% (2020 = 0,564%).
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

7. Financiële instrumenten

Stichting Ouderenzorg Kapelle  maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de zorginstelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten
die in de balans zijn opgenomen.

Stichting Ouderenzorg Kapelle handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen van  door een tegenpartij van
Stichting Ouderenzorg Kapelle verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt
en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren en overige vorderingen zijn zeer gespreid en niet geconcentreerd waardoor
kredietrisico's nihil zijn.

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

Niet in de balans opgenomen regelingen

Stichting Ouderenzorg Kapelle vormt met Stichting Zorgcentrum Cederhof, Stichting Wonen voor Ouderen en Stichting Welzijn 
Kapelle een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

8. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Erfpacht 337 337
Doorberekende kosten 6.771 105.516
Overige opbrengsten 126.822 1200

Totaal 133.929 107.053

Toelichting:

LASTEN

9. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 5.769.998 5.573.294
Sociale lasten 891.332 893.630
Pensioenpremies 458.086 414.471
Andere personeelskosten: 341.204 300.593

Totaal 7.460.619 7.181.989
Doorbelast aan Stichting Zorgcentrum Cederhof, Wonen voor Ouderen en Welzijn -7.355.125 -7.093.487

Totaal personeelskosten 105.494 88.502

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 0 0

Totaal afschrijvingen 0 0

Toelichting:

De opbrengst doorberekende kosten betreft doorberekenen inzet personeel (technische dienst en schoonmaak). 

Behalve de personele kosten van de medewerker technische dienst en medewerker schoonmaak (doorberekend aan VVE Beukenhof) 
en een deel van de personele kosten algemeen beheer, worden alle andere personeelskosten doorbelast aan de dochterstichtingen. De 
per saldo resterende personele  formatie SOK enkelvoudig is ten opzichte van 2020 niet gewijzigd. De toename van de personele 
kosten 2021 ten opzichte van 2020 betreft uitbreiding formatie technische dienst. 
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

   
Algemene kosten 17.650 20.116
Onderhoud en energiekosten: 246 1.302

Totaal overige bedrijfskosten 17.896 21.419

Toelichting:

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rente langlopende leningen 0 0
Rente rekening couranten stichtingen -8.343 -15.158
Rentebaten lening u/g, deposito en overige rente 3.288 18.799

Totaal financiële baten en lasten -5.055 3.641

In 2020 is een wijziging in kostendoorbelasting doorgevoerd binnen de structuur van stichtingen die meer recht doet aan de feitelijke 
situatie. De algemene kosten die ten laste van Stichting Ouderenzorg Kapelle komen zijn daarmee 2020 lager ten opzichte van 2019.
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering
van 24 mei 2022.

De raad van toezicht van de Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering 
van 24 mei 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g.
Mevr. I.J.H.C. van den Boomen, directeur/bestuurder

w.g. w.g.
Dhr. A.A.M. Ruikes Dhr. J.M. van Stel

w.g. w.g.
Mevr. J. Kuiper-Schiebaan Dhr. M.G. van Schadewijk

w.g.
Dhr. C.M. Wesdorp
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Ouderenzorg Kapelle heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten is bepaald dat het resultaat ter vrije beschikking staat van de Stichting Ouderenzorg Kapelle.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Ouderenzorg Kapelle  

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Ouderenzorg Kapelle te Kapelle gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ouderenzorg Kapelle op 31 december 

2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) 

en met de bepalingen bij en krachtens de WNT. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021; 

2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2021; en 

3 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) vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ouderenzorg Kapelle 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 het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die 

bestaat uit de overige gegevens. 
 

Verder bestaat andere informatie uit de bijlagen Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus  

zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)   

en Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode   

1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 (bonus 2021).   

 

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, alsmede bijlagen in overeenstemming met het 

verantwoordingsprotocol behorend bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19. 

 

 

C. 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 en in overeenstemming met de bepalingen bij en 

krachtens de WNT. 

 
In dit kader is de Raad van Bestuur 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 zorginstelling 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 zorginstelling 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 zorginstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 
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De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de zorginstelling. 

 

 

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. 

 

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 fouten of fraude 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 2021, 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 zorginstelling; 

 

• 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 

zorginstelling 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 
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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 

zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 
 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 
 

 

Goes, 25 mei 2022 

Rijkse accountants & adviseurs, 

 

 

 

 

W.C. Allaart RA 

 

 

 



Bijlage A Stichting Ouderenzorg Kapelle

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 274 € 493.200,00 0 € 0,00 274 € 493.200,00

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 267 € 267.000,00 267 € 267.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 196.499,22 € 196.499,22
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 196.499,22 € 0,00 € 196.499,22

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 29.700,78 € 0,00 € 29.700,78

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal
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Bijlage B Stichting Ouderenzorg Kapelle

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 257 € 177.967,36 0 € 0,00 257 € 177.967,36

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 257 € 98.870,47 257 € 98.870,47

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 49.637,97 € 49.637,97
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 49.637,97 € 0,00 € 49.637,97

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 29.458,92 € 0,00 € 29.458,92

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal
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