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5.1  JAARREKENING
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 248.498 214.928

Totaal vaste activa 248.498 214.928

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 182.450 94.256

Debiteuren en overige vorderingen 3 37.197 30.981

Liquide middelen 4 778.027 635.817

Totaal vlottende activa 997.674 761.054

Totaal activa 1.246.172 975.982

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 50.000 50.000

Bestemmingsfondsen 234.048 44.907

Algemene en overige reserves 487.093 487.093

Totaal eigen vermogen 771.141 582.000

Voorzieningen 6 22.556 21.915

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 0 0

Overige kortlopende schulden 7 452.475 372.067

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 452.475 372.067

Totaal passiva 1.246.172 975.982
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 9 3.056.723 2.594.910

Subsidies 10 146.456 37.532

Overige bedrijfsopbrengsten 11 610.929 712.144

Som der bedrijfsopbrengsten 3.814.108 3.344.586

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 2.819.462 2.564.742

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 55.655 50.935

Overige bedrijfskosten 14 749.860 739.001

Som der bedrijfslasten 3.624.977 3.354.678

BEDRIJFSRESULTAAT 189.131 -10.092

Financiële baten en lasten 15 10 10

RESULTAAT BOEKJAAR 189.141 -10.082

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve 0 50.000

Bestemmingsfonds 189.141 -60.082

Algemene / overige reserves 0 0
189.141 -10.082
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 189.141 -10.082

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 13 55.655 50.935

- mutaties voorzieningen 6 641 5.881

- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

56.296 56.816

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 3 -6.216 -12.888

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 2 -88.194 310.352

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 7 80.397 46.124

-14.013 343.588

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 231.424 390.322

Ontvangen interest 15 10 10

Betaalde interest 0 0

10 10

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 231.434 390.332

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -89.224 -62.761

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -89.224 -62.761

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0

Kortlopend bankkrediet 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 142.210 327.571

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 635.817 308.246

Stand geldmiddelen per 31 december 778.027 635.817

Mutatie geldmiddelen 142.210 327.571
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Stichting woonzorgboerderij Moriahoeve is statutair (en feitelijk) gevestigd te De Steeg 4a Woudenberg en is 

geregistreerd onder KVK-nummer 50033336.

De activiteiten die met name geleverd worden zijn:

- het aanbieden van woon- en zorgfuncties, dagbesteding en recreatiefunctie voor mensen met een  

zorgindicatie,

- het verrichten van allerlei handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en de Richtlijnen 

Jaarverslaggeving 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. De jaarrekening is opgesteld in euro. 

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

genummerd.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

De cijfers voor 2019 zijn, indien nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. 

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.

Moriahoeve is huurder van de woonzorgboerderij, gevestigd De Steeg 4a Woudenberg. Moriahoeve is voor dit 

onroerend goed een overeenkomst aangegaan met J. van Ravenhorst. De overeenkomst is verlengd voor de 

duur van 5 jaar en loopt tot 1 maart 2022. 

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

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

jaarrekening genummerd.

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

voordelen naar Moriahoeve 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 Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Voorziening jubileumverplichtingen

Schulden

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 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 economische levensduur 

van het vast actief.

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: 

• Machines en installaties : 5-20%,

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-33 %,

• Bedrijfsgebouwen en terreinen 10%.

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. De verwachte 

oninbaarheid is beoordeeld a.d.h.v. de individuele factuur en het dossier achter de factuur.

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.

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 

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 4,2%.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

(nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten zorgprestaties

Personele kosten

Pensioenen

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

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 en lasten worden verwerkt in het 

jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die 

gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). 

Baten 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.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke (sectorale) regels.

De opbrengsten uit zorgprestaties worden verantwoord op basis van gerealiseerde zorgprestaties van de 

gemaakte afspraken met gemeenten en derden.

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.

Stichting Moriahoeve 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 

Moriahoeve. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Moriahoeve 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. Ultimo 2020 bedroeg de dekkingsgraad 91%. Het vereiste 

niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld voor De 

Nederlandse Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:

- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag 

is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële 

positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de 

wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van 

ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat 

het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid 

aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 

waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

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.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.895 7.342

Machines en installaties 123.858 95.091

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 119.745 112.495

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 248.498 214.928

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari 214.928 203.102

Bij: investeringen 89.224 62.761

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 55.654 50.935

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 248.498 214.928

Toelichting:

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

t/m 2017 2018 2019 2020 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 94.256 94.256

Financieringsverschil boekjaar 182.450 182.450

Correcties voorgaande jaren 0 0 5.234 5.234

Betalingen/ontvangsten 0 0 -99.490 -99.490

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -94.256 182.450 88.194

Saldo per 31 december 0 0 0 182.450 182.450

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 182.450 94.256

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

182.450 94.256

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 3.117.887 2.577.152

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 2.935.437 2.482.896

Totaal financieringsverschil 182.450 94.256

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

onder 1.6.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Debiteuren, overige vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Vorderingen op debiteuren 6.080 5.398

Overige vorderingen:

Vooruitbetaalde bedragen: 8.926 17.785

Nog te ontvangen bedragen: 19.267 6.237

Fietsenplan 2.286 923

Diversen 638 638

Totaal debiteuren en overige vorderingen 37.197 30.981

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Bankrekeningen 778.027 635.817

Totaal liquide middelen 778.027 635.817

Toelichting:

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1.757 (2019: € 1.892). Per 31-12-20 staat € 6.307 langer dan 1 

jaar open.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserve 50.000 50.000

Bestemmingsfondsen 234.048 44.907

Algemene en overige reserves 487.093 487.093

Totaal eigen vermogen 771.141 582.000

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Kapitaal 0 0 0 0

Totaal kapitaal 0 0 0 0

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Bestemmingsreserve t.b.v. cliënten 50.000 0 0 50.000

0

Totaal bestemmingsreserves 50.000 0 0 50.000

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Bestemmingsfondsen 44.907 189.141 0 234.048

Totaal bestemmingsfondsen 44.907 189.141 0 234.048

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Algemene reserves 487.093 0 0 487.093

Totaal algemene en overige reserves 487.093 0 0 487.093
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-2020

€ € € € €

Voorziening jubilea 21.915 641 0 0 22.556

Totaal voorzieningen 21.915 641 0 0 22.556

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

31-dec-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 22.556

hiervan > 5 jaar 0

7. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-12-20-19

€ €

Crediteuren 24.452 49.040

Belastingen en premies sociale verzekeringen 84.194 177

Schulden ter zake pensioenen 10.999 11.504

Nog te betalen salarissen 2.306 978

Vakantiegeld 79.530 76.979

Vakantiedagen 74.907 68.480

PAWW 11 2

Eindejaarsuitkering 12.128 11.047

- Nog te besteden/ terug te betalen subsidie zorgbonus 12.923 0

Nog te betalen kosten:

ORT en meeruren 96.627 75.677

Accountantskosten 15.240 16.160

Vooruit ontvangen bedragen 0 2.809

Diversen 39.158 59.214

Totaal overige kortlopende schulden 452.475 372.067
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

Toelichting:

Onroerende zaak Geschatte 

jaarhuursom 

2021

Omvang 

verplichting 

komende 5 jaar

Omvang 

verplichting 

resterende 

Einddatum 

huurcontract

De Steeg 4a  €   300.000,00  €    1.500.000,00  €                  -   01-03-22

De Steeg 4a Rafidim  €       4.000,00  €         20.000,00 01-03-22

De Steeg 4a Opslag  €       3.000,00  €         15.000,00 01-03-22

De Voorhof Woudenberg  €     11.685,00  €         18.501,00  €                  -   31-08-22

Totaal  €   318.685,00  €    1.553.501,00  €                 -   

Investeringsverplichtingen

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Moriahoeve heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke

inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne

en externe controles. 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze

onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en

lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten

kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan

in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt. 

 

Stichting Woonzorgboerderij maakt geen onderdeel uit van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting en is uit

dien hoofde niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden uit een fiscale eenheid. 

Huurverplichtingen

Moriahoeve is in 2020 enkele investeringsverplichtingen aangegaan welke hier nader worden toegelicht.

a. Domotica project, totaal project € 132.798. Per balansdatum is 50%, zijnde € 66.399 betaald. Ter dekking van de investering is in 

2020 vanuit de Kwaliteitsgelden Verpleeghuiszorg € 66.399 ontvangen.  

b. Vervangen boilers bedrag totaal € 22.202.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 24.204 181.485 237.158 0 0 442.847

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 16.862 86.394 124.663 0 0 227.919

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 7.342 95.091 112.495 0 0 214.928

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 42.338 46.886 0 0 89.224

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 2.447 13.571 39.636 0 0 55.654

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.447 28.767 7.250 0 0 33.570

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 24.204 223.823 284.044 0 0 532.071

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 19.309 99.965 164.299 0 0 283.573

Boekwaarde per 31 december 2019 4.895 123.858 119.745 0 0 248.498

Afschrijvingspercentage 10,0% 5-10% 10-33%   
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.7 TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2020 2019

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 2.681.782 2.422.442

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 231.914 154.709

Covid bijdragen 137.792 0

Correctie aanvaardbare kosten voorgaande jaren 5.235 17.759

Totaal 3.056.723 2.594.910

Toelichting:

10. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Subsidies 31.579 37.532

Subsidie zorgbonus 114.877 0

Totaal 146.456 37.532

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

PGB-zorg 34.020 55.751

Overige zorgverlening 1.260 3.636

Huuropbrengsten 293.945 293.430

Servicekosten 205.332 200.214

Overig 76.372 159.113

Totaal 610.929 712.144

Toelichting:

Kwaliteitsbudget

Het toegekende kwaliteitsbudget 2020 bedraagt € 298.313. Onderdeel van het kwaliteitsbudget is een dekking/subsidie  voor een 

investering € 66.399 in domotica. De dekking/subsidie is geheel gebruikt voor de investering en is in mindering gebracht op de 

investering.

Corona compensatie 

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 137.792 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen 

de volgende zorgdomeinen:

•	Wet langdurige zorg   	€ 137.792

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2020. De in de opbrengsten verwerkte 

corona-compensatie is daarom gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening gehouden met de berekende omzetderving 

(verminderd met minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan 

en (voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-compensatie hoger of lager wordt 

vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 

2021. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn.

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning daarop 

en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De zorgbonussen zijn 

uitbetaald in 2020. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de 

subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief 

de belastingheffing daarover bedraagt € 114.877 en is verwerkt onder de personeelskosten.

Onder de post "overig" is in 2019 een ontvangen gift verantwoord, € 50.000, welke is ontvangen van stichting Me Jane.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.7 TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 2.015.608 1.870.414

Sociale lasten 347.740 328.632

Pensioenpremies 153.615 147.995

Andere personeelskosten:

- Opleidingskosten 44.913 71.605

- Reis- en verblijfkosten 30.542 31.870

- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 114.877 0

- Andere personeelskosten 11.801 40.884

2.719.096 2.491.400

Subtotaal

Personeel niet in loondienst 100.366 73.342

Totaal personeelskosten 2.819.462 2.564.742

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): 49,70 47,04

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 49,70 47,04

Toelichting:

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 55.655 50.935

Totaal afschrijvingen 55.655 50.935

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 117.014 118.121

Algemene kosten 201.777 210.205

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 50.233 23.821

Onderhoud en energiekosten 66.224 74.503

Huur en leasing 314.747 312.351

Dotaties en vrijval voorzieningen -135 0

Totaal overige bedrijfskosten 749.860 739.001

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rentebaten 10 -10

Subtotaal financiële baten 10 -10

Rentelasten 0 0

Subtotaal financiële lasten 0 0

Totaal financiële baten en lasten 10 -10

Onder de personele kosten is ook de zorgbonus € 114.877 inclusief eindheffing verantwoord.  Zie ook de toelichting bij de 

subsidiebaten.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

B.F. Emaus-Schuttel  W. v.d. Vlist L. v. Ravenhorst-Mannee

Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder a.i. Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 19/10 - 31/12   1/10 - 19/10 1/1 - 1/2

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Nee Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 67% 100% 67%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 10.482 8.260 6.966

Beloning betaalbaar op termijn 1.147 0 462

Subtotaal 11.629 8.260 7.428

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.037 5.762 6.470

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t 2.498 958

Bezoldiging 11.629 5.762 6.470

Bedrag waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. 2.498 958

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Meer betaald 

dan maximum

Meer betaald 

dan maximum

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t. vordering op  

Van der Vlist (HR) 

management & 

advies

vordering op  

topfunctionaris

Vergelijkende cijfers 2019

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 0% 0% 67%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 0 0 47.408

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0 0 4.655

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 0 0 52.063

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 0 0 71.337

De WNT is van toepassing op Moriahoeve. Het voor Moriahoeve toepasselijke bezoldigingsmaximums voor zorginstellingen is in 2020               € 

111.000.

18



Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

W. v.d. Vlist W. v.d. Vlist

Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder

Kalenderjaar 2020 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 30/9 1/10 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 9 3
Omvang dienstverband in uren 903 245
Maximum uurtarief in het kanderjaar 193 187
Individueel toepasselijke maximum 

Bezoldiging exclusief btw 63.210 17.150
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? ja ja
Bezoldiging in de betreffende periode 63.210 17.150
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen

Bezoldiging

Reden/bedrag waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Toezichthoudende topfunctionarissen

J.E. v.d. Sluis-Hulsbergen G.v.d. Woude-Leijenhorst B. Post

Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

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

Bezoldiging 2.712 2.712 2.712

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.650 11.100 11.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.712 2.712 2.712

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

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.704 2.704 2.704

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 13.375 10.700 10.700

P. Teeninga A. v. Kruistum

Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/7  - 31/12 1/1 - 30/6

Bezoldiging 1.354 1.354

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 5.550 5.550

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 1.354 1.354

Vergelijkende cijfers 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019 n.v.t. 1/1  - 31/12

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 2.704

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 0 13.375

220.094

80.360

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

80.360
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

B.F. Emaus-Schuttel  RvB J.E. van der Sluis-Hulsbergen voorzitter RvT

B. Post Lid RvT G.v.d. Woude-Leijenhorst lid RvT

P. Teeninga lid RvT

De raad van toezicht van de Stichting Woonzorgboerdeij Moriahoeve heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 

14 juni 2021.

De raad van bestuur van Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de 

vergadering van 14 juni 2021.
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2 OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft geen nevenvestigingen.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting 

Woonzorgboerderij Moriahoeve.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: de Raad van toezicht en Bestuur van Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve te Woudenberg 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening  2020 van Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve te Woudenberg 

gecontroleerd.   

 

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

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve per 31 december 

2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de in 

Nederland geldende RJ-Richtlijn 655 Zorginstellingen en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de winst- en verliesrekening over 2020; 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve 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.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

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

bestaat uit de overige gegevens. 

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 in de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de in Nederland geldende RJ-

Richtlijn 655 Zorginstellingen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het 

bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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.  

 

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, 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 
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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 het bestuur en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het 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 onderneming 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 onderneming 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 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.   

 

Ede, 23 september 2021  

Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.    

Intern1 

 

 

G. de Fluiter RA  
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Zorgaanbieder

Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

Woudenberg

KVK 50033336

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 4.383€                      4.383€               

Compensatie personele meerkosten corona 65.054€                    65.054€             

Compensatie materiële meerkosten corona 72.738€                    72.738€             

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                   

Overige corona-compensatie -€                          -€                   -€                   

Totaal toegekende corona-compensatie 142.175€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  142.175€          

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

2020**

4.383€                      4.383€               

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020 137.792€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  137.792€          

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2020 3.205.620€               -€                   -€                   608.488€           3.814.108€        

- begroting 2020 2.857.470€               -€                   -€                   689.224€           3.546.694€        

- jaarrekening 2019 2.650.661€               -€                   693.925€           3.344.586€        

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 

2020 in opbrengsten 2020

4,30% ############# ############# ############# ############# 0,00% 3,61%

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2020

begroting 2020 jaarrekening 

2019

Resultaat boekjaar 189.141€           1.641€               -10.082€            

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) 4,96% 0,05% -0,30%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. 4,91% 5,26%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Woudenberg, d.d

Naam en ondertekening bestuurder WG WG

Ondertekening door het bestuur

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.

In 2020 heeft ook Moriahoeve gevolgen ondervonden van het Coronavirus. Tijdens de tweede golf, in december 2020, heeft er een uitbraak plaatsgevonden op de dagbesteding en in 1 van de 4 woningen. 

Op de dagbesteding Rafidim zijn alle bezoekers besmet geraakt en is er 1 overleden. In de woning zijn 10 bewoners besmet geraakt en zijn er twee overleden. De gevolgen voor cliënten/bewoners waren 

vooral: angst, sociale isolatie en ziek worden met als gevolg overlijden. De impact op medewerkers bestond vooral uit stress, extra ziekteverzuim, quarantaine en het moeten dragen van mondkapjes. 

Financiële gevolgen: er is leegstand ontstaan, zowel intramuraal als op de dagverzorging doordat er angst bestond om te komen wonen, danwel de dagbesteding te bezoeken, vanwege mogelijk 

besmettings gevaar. Daarnaast heeft Moriahoeve te maken gehad met extra kosten voor het aanschaffen van beschermingsmateriaal, het huren van extra ruimte waar afstand bewaard kon worden, 

aanschaf van teams licenties Microsoft, het maken van een bezoekkeet, een hoger ziekteverzuim en veel medewerkers die in quarantaine moesten.

Moriahoeve heeft veel gedaan om de impact te minimaliseren. Medewerkers werden geïnstrueerd om beschermd te werken, vergaderingen werden met name digitaal gehouden, bezoek en activiteiten 

werden ingeperkt, wekelijks en soms dagelijks werd Corona overleg georganiseerd en Moriahoeve informeerde zich goed over de ontwikkelingen. Daarnaast werd personeel  van de woningen strikt 

gescheiden ingezet. Dit heeft in ieder geval in de eerste golf niet tot besmettingen geleid en is de tweede golf is de uitbraak beperkt gebleven tot 1 woning en 1 dagbesteding. 

Wat vooral nog merkbaar is, is dat er cliënten schromen om de dagbesteding te bezoeken dan wel binnen de woning te komen wonen.

De niet verwerkte corona-compensatie betreft omzetderving welke valt in de overproductie.

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.

De jaarrekening 2020 sluit af met een resultaat van € 189.141. Dit resultaat is € 101.747 hoger dan de (voor het kwaliteitsbudget) genormaliseerde begroting 2020. Het verschil wordt veroorzaakt door 

verschillende gerealiseerde kostenbesparingen waarvan de verwachting is dat deze zonder de corona impact ook gerealiseerd zouden zijn.
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