
Jaarverslaggeving 2021

Woonzorgboerderij Moriahoeve

11-5-2022



Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

Pagina

INHOUDSOPGAVE 2

1 Jaarrekening 2021 3

1.1 Balans per 31 december 2021 4

1.2 Resultatenrekening over 2021 5

1.3 Kasstroomoverzicht over 2021 6

1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7

1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021 11

1.6. Mutatieoverzicht materiële vaste activa 16

1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2021 17

1.8 WNT 19

1.9 Vaststelling en goedkeuring 20

2 Overige gegevens 20

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 21

2.2 Nevenvestigingen 21

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22

Bijlagen 23

Bijlage corona-compensatie 2021 24

2



Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.1  JAARREKENING
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 249.454 248.498

Totaal vaste activa 249.454 248.498

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 146.194 182.450

Debiteuren en overige vorderingen 3 35.194 37.197

Liquide middelen 4 1.161.586 778.027

Totaal vlottende activa 1.342.974 997.674

Totaal activa 1.592.428 1.246.172

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 100.000 50.000

Bestemmingsfondsen 413.001 234.048

Algemene en overige reserves 487.093 487.093

Totaal eigen vermogen 1.000.094 771.141

Voorzieningen 6 53.571 22.556

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 0 0

Overige kortlopende schulden 7 538.763 452.475

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 538.763 452.475

Totaal passiva 1.592.428 1.246.172
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 9 3.395.851 3.056.723

Subsidies 10 132.321 146.456

Overige bedrijfsopbrengsten 11 553.761 610.929

Som der bedrijfsopbrengsten 4.081.933 3.814.108

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 2.937.911 2.819.462

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 69.703 55.655

Overige bedrijfskosten 14 844.093 749.860

Som der bedrijfslasten 3.851.707 3.624.977

BEDRIJFSRESULTAAT 230.226 189.131

Financiële baten en lasten 15 -1.273 10

RESULTAAT BOEKJAAR 228.953 189.141

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2.021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve 50.000 0

Bestemmingsfonds 178.953 189.141

Algemene / overige reserves 0 0
228.953 189.141
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 228.953 189.141

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 13 69.703 55.655

- mutaties voorzieningen 6 31.015 641

- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

100.718 56.296

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 3 2.003 -6.216

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 2 36.256 -88.194

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 7 86.288 80.397

124.547 -14.013

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 454.218 231.424

Ontvangen interest 15 0 10

Betaalde interest 0 0

0 10

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 454.218 231.434

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -70.659 -89.224

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -70.659 -89.224

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 383.559 142.210

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 778.027 635.817

Stand geldmiddelen per 31 december 1.161.586 778.027

Mutatie geldmiddelen 383.559 142.210
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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

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

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.

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 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

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 2020 zijn, indien nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 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 voor onbepaalde tijd 

met een opzegtermijn van één jaar.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

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.

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 10%.

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

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 

van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de 

verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening jubileumverplichtingen

Schulden

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten zorgprestaties

Personele kosten

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.

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.

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.

Voorziening langdurig zieken

Een voorziening voor toekomstige verplichtingen wordt gevormd voor die medewerkers waarbij de kans op 

terugkeer in het arbeidsproces zeer klein wordt ingeschat. De voorziening wordt gevormd door de toekomstige last 

tot maximaal 24 maanden als voorziening te nemen.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

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

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

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. De actuele dekkingsgraad van december 2021 is 106,6%. Het vereiste niveau 

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

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).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Moriahoeve 

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. Moriahoeve heeft daarom alleen de verschuldigde 

premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.475 4.895

Machines en installaties 126.793 123.858

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 108.817 119.745

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 11.369 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 249.454 248.498

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 248.498 214.928

Bij: investeringen 70.659 89.224

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 67.907 55.654

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 1.796 0

Boekwaarde per 31 december 249.454 248.498

Toelichting:

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

t/m 2018 2019 2020 2021 totaal

€ €  € € €

Saldo per 1 januari 0 0 182.450 182.450

Financieringsverschil boekjaar 146.194 146.194

Correcties voorgaande jaren 0 0 14.921 14.921

Betalingen/ontvangsten 0 0 -197.371 -197.371

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -182.450 146.194 -36.256

Saldo per 31 december 0 0 0 146.194 146.194

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

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 146.194 182.450

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

146.194 182.450

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 3.404.373 3.117.887

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 3.258.179 2.935.437

Totaal financieringsverschil 146.194 182.450

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-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.515 6.080

Overige vorderingen:

Vooruitbetaalde bedragen: 9.301 8.926

Nog te ontvangen bedragen: 22.740 19.267

Fietsenplan 0 2.286

Diversen 638 638

Totaal debiteuren en overige vorderingen 35.194 37.197

Toelichting:

4. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 1.161.586 778.027

Totaal liquide middelen 1.161.586 778.027

Toelichting:

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1.602 (2020: € 1.757). Per 31-12-21 staat € 1.602 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-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserve 100.000 50.000

Bestemmingsfondsen 413.001 234.048

Algemene en overige reserves 487.093 487.093

Totaal eigen vermogen 1.000.094 771.141

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

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-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Bestemmingsreserve t.b.v. cliënten 50.000 50.000 0 100.000

0

Totaal bestemmingsreserves 50.000 0 0 100.000

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen 234.048 178.953 0 413.001

Totaal bestemmingsfondsen 234.048 178.953 0 413.001

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 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-2021 31-dec-2021

€ € € € €

Voorziening jubilea 22.556 7.303 0 0 29.859

Voorziening langdurig zieken 0 23.712 0 0 23.712

Totaal voorzieningen 22.556 31.015 0 0 53.571

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 23.712

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 29.859

hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

7. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-12-20

€ €

Crediteuren 103.148 24.452

Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.945 84.194

Schulden ter zake pensioenen 10.619 10.999

Nog te betalen salarissen 905 2.306

Vakantiegeld 89.535 79.530

Vakantiedagen 98.618 74.907

PAWW 28 11

Eindejaarsuitkering 13.347 12.128

- Nog te besteden/ terug te betalen subsidie zorgbonus 2020 12.923 12.923

- Nog te besteden/ terug te betalen subsidie zorgbonus 2021 17.551 0

Vooruitontvangen opbrengsten   

- Huur januari 2022 2.332 0

- Dementalent 4.817 0

Nog te betalen kosten:

ORT en meeruren 102.716 96.627

Accountantskosten 25.500 15.240

Diversen 40.779 39.158

Totaal overige kortlopende schulden 538.763 452.475

Toelichting:

Per 31-12-21 staat € 27.027 langer dan 1 jaar open.

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 voorziening langdurig zieken wordt gevormd voor het in de toekomst doorbealsten van beloningen aan zieke medewerkers. De 

berekening is gebaseerd op de kans dat een zieke medewerker niet binnen 2 jaar hersteld. 
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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:

De huurovereenkomsten voor De Steeg zijn voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar.

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 2021 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. 

 

Moriahoeve verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de coronacompensatie

overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve 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
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

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 2021

- 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 1 januari 2021 4.895 123.858 119.745 0 0 248.498

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 22.202 37.088 11.369 0 70.659

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 2.420 19.267 46.220 0 0 67.907

- 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 16.450 0 0 16.450

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 14.654 0 0 14.654

  per saldo 0 0 1.796 0 0 1.796

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.420 2.935 -10.928 11.369 0 956

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 24.204 246.025 304.682 11.369 0 586.280

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 21.729 119.232 195.865 0 0 336.826

Boekwaarde per 31 december 2021 2.475 126.793 108.817 11.369 0 249.454

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)

2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 2.867.820 2.681.782

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 415.084 231.914

Covid bijdragen 98.026 137.792

Correctie aanvaardbare kosten voorgaande jaren 14.921 5.235

Totaal 3.395.851 3.056.723

Toelichting:

10. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Subsidies 75.104 31.579

Subsidie zorgbonus 57.217 114.877

Totaal 132.321 146.456

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

PGB-zorg 476 34.020

Overige zorgverlening 0 1.260

Huuropbrengsten 291.465 293.945

Servicekosten 211.455 205.332

Overig 49.215 71.776

Giften en donaties 1.150 4.596

Totaal 553.761 610.929

Toelichting:

Kwaliteitsbudget

Het toegekende kwaliteitsbudget 2021 bedraagt € 415.084. Onderdeel van het kwaliteitsbudget is een dekking/subsidie  voor een 

investering € 36.300 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 € 98.026 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen 

de volgende zorgdomeinen:

•	Wet langdurige zorg   	€ 98.026

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2021. 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 

2022. 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 zorgbonus 2021 is 

uitbetaald in 2021. 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 € 57.602 (2020 € 114.877) en is verwerkt onder de personeelskosten.

De bezetting van 2 locaties waar BG-groep geleverd kon worden is door Corona en minder aanbod van cliënten lager dan 2021 (zie 

post Overig). Een van de locaties is in het 4e kw 2021 gestopt.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

1.7 TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 2.235.270 2.015.608

Sociale lasten 368.707 347.740

Pensioenpremies 184.537 153.615

Andere personeelskosten:

- Opleidingskosten 34.239 44.913

- Reis- en verblijfkosten 31.758 30.542

- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 57.217 114.877

- Andere personeelskosten 20.575 11.801

Subtotaal 2.932.303 2.719.096

Personeel niet in loondienst 5.608 100.366

Totaal personeelskosten 2.937.911 2.819.462

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): 52,70 49,70

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 52,70 49,70

Toelichting:

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 69.703 55.655

Totaal afschrijvingen 69.703 55.655

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 120.309 117.014

Algemene kosten 306.137 201.777

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 39.538 50.233

Onderhoud en energiekosten 59.023 66.224

Huur en leasing 319.240 314.747

Dotaties en vrijval voorzieningen -154 -135

Totaal overige bedrijfskosten 844.093 749.860

Toelichting:

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 10

Subtotaal financiële baten 0 10

Rentelasten -1.273 0

Subtotaal financiële lasten -1.273 0

Totaal financiële baten en lasten -1.273 10

Onder de personele kosten is ook de zorgbonus € 57.602 (2020 € 114.877) inclusief eindheffing verantwoord. Zie ook de toelichting bij 

de subsidiebaten.

De algemene kosten zijn hoger door onderzoekskosten naar de stand van het onroerend goed. Tevens is een deel van de domotica 

investering op kasbasis in de kosten genomen. De dekking van deze kosten is verantwoord onder de kwaliteitsgelden.
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

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 2021 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling

B.F. Emaus-Schuttel  
1 Functie (functienaam) Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-21

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) nvt

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 67%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 55.782

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 6.019

8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 61.801

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 77.337

Vergelijkende cijfers 2020
1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 67%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 10.482

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 1.147

5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 11.629

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.037

Toezichthoudende topfunctionarissen
J.E. v.d. Sluis-Hulsbergen G.v.d. Woude-Leijenhorst

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-21 1-jan-21
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 31-dec-21 31-dec-21

4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 4.200 3.600

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 17.400 11.600

Vergelijkende cijfers 2020

6 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 2.712 2.712

7 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.650 11.100

P. Teeninga B. Post
1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-21 1-jan-21
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 31-dec-21 31-dec-21

4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 3.600 3.600

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 11.600 11.600

Vergelijkende cijfers 2020

6 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 1.354 2.712

7 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 5.550 11.100

Toelichting

Indien Klassenindeling Zorg: De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en 

Jeugdhulp aan Stichting Moriahoeve een totaalscore punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse 1, 

met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van €116.000. Dit maximum wordt niet overschreden door 

de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 17.400 en voor de overige leden 

van de Raad van Toezicht € 11.600. Deze maxima worden niet overschreden. 
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

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

A.W. van Os 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 2021 goedgekeurd in de vergadering van 

10 mei 2022

De raad van bestuur van Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de 

vergadering van 10 mei 2022.

20

        Extern1

                         Extern2

             Extern3        Extern4

       Extern5



Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

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 2021 

  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 

2021 en van het resultaat over 2021 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 2021;  

2. de winst- en verliesrekening 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 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 

  

Het jaarverslag omvat andere informatie, waaronder de verantwoording zorgbonus 2020 en 2021, naast 

de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

 

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

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

 

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.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 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). 

 

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 stichting 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 stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

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 

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 stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 

de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een 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,  

Schuiteman Audit & Assurance B.V. 

Intern1 

 

 

 

G. de Fluiter RA  
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Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021

Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 3.976€                   3.976€                

Compensatie personele meerkosten corona 37.965€                 37.965€              

Compensatie materiële meerkosten corona 60.061€                 60.061€              

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                    

Overige corona-compensatie -€                    

Totaal toegekende corona-compensatie 102.002€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   102.002€           

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021** -€                    

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021 102.002€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   102.002€           

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2021 3.528.172€            553.761€            4.081.933€         

- begroting 2021 3.232.679€            603.782€            3.836.461€         

- jaarrekening 2020 3.205.620€            608.488€            3.814.108€         

- jaarrekening 2019 2.650.661€            693.925€            3.344.586€         

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 

2021 in opbrengsten 2021

2,89% ############## ############## ############## ############## 0,00% 2,50%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2021

begroting 2021 jaarrekening 

2020

jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 228.953€            37.319€              189.141€            -10.082€             

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 5,61% 0,97% 4,96% -0,30%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. 4,64% 0,65% 5,91%

Moriahoeve

Woudenberg

50033336

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is 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 2021 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 2021 heeft Moriahoeve hinder ondervonden van Corona. In januari hadden we te maken met een uitbraak op 1 van de woningen die in december 2020 uitgebroken was. In het najaar van 2021 is een grote 

uitbraak geweest op alle vier de woningen. Dit heeft veel impact gehad. Er zijn heel veel medewerkers ziek geweest en ook een paar medewerkers hebben te maken met longcovid. Er zijn maatregelen 

getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals isolatie en quarantaine van bewoners of woningen. Daarnaast moesten veel collega's in quarantaine vanwege zieke huisgenoten. Bijna alle 

bewoners zijn gevaccineerd. Ook is het vaccineren bij medewerkers onder de aandacht gebracht en zijn hier morele beraden over geweest. Ondanks dat mensen gevaccineerd zijn werden er helaas nog velen 

ziek. De laatste uitbraak heeft een lange nasleep gehad, ook  voor 2022. In het begin van het jaar nog steeds veel zieken onder medewerkers. Moriahoeve doet haar uiterste best de juiste preventieve 

maatregelen te treffen m.b.t. inzet PBM/vaccinaties. Veel vergaderingen/trainingen werden digitaal gehouden. Er moesten veel beschermende materialen aangeschaft worden en ons verzuimpercentage is een 

stuk hoger dan voorgaande jaren. Wij verwachten dat dit in 2022 nog blijft, gezien er een aantal longcovid gevallen zijn en Corona nog niet weg is.

Dit is niet van toepassing.
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20-11-2020

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Ontvangen Zorgbonus 2020 - Netto Bonus (à € 1.000) 71 € 71.000,00 0 € 0,00 71 € 71.000,00
Ontvangen zorgbonus 2020 - Belastingcomponent (à € 800 / € 750) € 56.800,00 € 0,00 € 56.800,00
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) € 127.800,00 € 0,00 € 127.800,00

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan werknemers 71 € 71.000,00 71 € 71.000,00
- Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 71 € 71.000,00 71 € 71.000,00

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000)  aan derden 0 € 0,00 0 € 0,00
- Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00
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) € 43.877,00 € 43.877,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 0,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 43.877,00 € 0,00 € 43.877,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 12.923,00 € 0,00 € 12.923,00

Verklaringen:
- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd ja
- 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)
- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen

Specificatie

Subsidie
- Voorschot verleende subsidie € 71.000,00
- Uitgekeerd aan werknemers die in aanmerking komen voor Bonus 2020 € 71.000,00
- Uitgekeerd aan derden die in aanmerking komen voor Bonus 2020 € 0,00
Totaal terug te betalen aan voorgeschoten subsidie € 0,00

Belastingen:
- Voorschot verleende belastingen € 56.800,00
- Afgedragen belastingen werknemers € 43.877,00
- Afgedragen belastingen derden € 0,00
Totaal terug te betalen aan voorgeschoten belastingen € 12.923,00

Totaal terug te betalen aan voor geschoten subsidie en belastingen € 12.923,00

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

Dagtekening van de verleningsbeschikking:

Werknemers Derden Totaal
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