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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 2 7.487.111 5.997.575
Totaal vaste activa 7.487.111 5.997.575

Vlottende activa

Voorraden 3 0 7.819
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 136.504 390.903
Debiteuren en overige vorderingen 5 359.538 295.862
Liquide middelen 6 1.994.657 1.141.625
Totaal vlottende activa 2.490.699 1.836.209

Totaal activa 9.977.810 7.833.784

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 7
Kapitaal 23 23
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 3.344.378 1.707.458
Algemene en overige reserves 1.957.991 1.823.936
Totaal groepsvermogen 5.302.392 3.531.417

Voorzieningen 8 686.667 561.542

Langlopende schulden (nog voor meer 9 2.073.982 2.412.616
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 0
Overige kortlopende schulden 10 1.914.769 1.328.208
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.914.769 1.328.208

Totaal passiva 9.977.810 7.833.783
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 10.065.102 9.399.660

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 481.086 147.229

Overige bedrijfsopbrengsten 18 2.741.378 1.412.298

Som der bedrijfsopbrengsten 13.287.565 10.959.187

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 8.229.074 7.526.968

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 402.012 467.148

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 22 0 0

Overige bedrijfskosten 21 2.822.246 2.820.851

Som der bedrijfslasten 11.453.332 10.814.967

BEDRIJFSRESULTAAT 1.834.233 144.220

Financiële baten en lasten 22 63.253 67.787

RESULTAAT BOEKJAAR 1.770.980 76.433
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref. 2020 2019

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.834.233 144.220

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 402.012 467.148
- mutaties voorzieningen 11 125.125 95.817

527.137 562.965
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 4 7.819 -1.088
- vorderingen 7 -63.676 -140.859
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 6 254.399 10

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 586.559 -253.080
785.101 -395.017

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.146.471 312.168

Ontvangen interest 24 0 1.793
Betaalde interest 24 -63.253 -121.474

-63.253 -119.681
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.083.218 192.487

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -1.891.548 -398.261
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.891.548 -398.261

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 12 0
Aflossing langlopende schulden 12 -338.634 -442.079
Kortlopend bankkrediet 13

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -338.634 -442.079

Mutatie geldmiddelen 853.032 -647.853

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 1.141.625 1.789.478
Stand geldmiddelen per 31 december 9 1.994.657 1.141.625
Mutatie geldmiddelen 853.032 -647.853
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Bieden van huisvesting aan ouderen welke zorg en ondersteuning behoeven; het bieden van zorg en 
dienstverlening op basis van de vraag en behoefte van cliënten; het huisvesten van organisaties met 
gelieerde doelstellingen; het leveren van zorg, diensten en service aan cliënten ter ondersteuning van 
het zelfstandig wonen; het bijdragen aan het maatschappelijke welbevinden van cliënten.

Het besturen van, deelnemen in, samenwerken met en adviseren van andere instellingen, in welke 
rechtsvorm ook, met een doel  dat overeenkomt met het doel van de stichting of complementair is 
is aan het doel van de stichting.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk zijn.

Verslaggevingsperiode

31 december 2020.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Consolidatie
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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.

In de geconsolideerde jaarrekening van stichting Verzorgingscentra Utingeradeel zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde 
maatschappijen van de zorginstelling.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân. Gegevens van geconsolideerde 
maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen van de 
rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde 
jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd. 

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Na afsluiting van het boekjaar 
2019 is Nederland getroffen door het coronavirus. Leppehiem volgt ontwikkelingen, richtlijnen en maatregelen 
hieromtrent nauwgezet, anticipeert daarop en communiceert daarover intern en extern. Via het 
Leiderschapsteam worden de ontwikkelingen kritisch gevolgd. Waar nodig initieert en neemt het 
Leiderschapsteam passende maatregelen om de eventuele gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te 
beheersen en te beperken en gaat daarmee uit van duurzame voortzetting van de activiteiten. Het Coronavirus 
heeft wel invloed op de activiteiten maar er is op voorhand geen sprake van een verhoogd continuïteitsrisico.

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

Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân is statutair (en feitelijk) gevestigd te Akkrum, op het adres 
Leppedyk 37, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41000048.
De belangrijkste activiteiten zijn:

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

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.
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De Stichting Freonen fan Leppehiem zijn in 2020 statutair losgekoppeld en zijn niet betrokken in de
consolidatie. De vergelijkende cijfers over 2019 zijn hierop aangepast.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa
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- Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.

- Stichting De Boarn

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in 
de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te 
worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt 
dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

In de jaarrekening zijn de volgende stichtingen opgenomen die in de consolidatie zijn betrokken:

- Stichting Leppehiem

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen : 0-10%.
• Machines en installaties : 5%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20%. 
• Immateriele vaste activa : 2,5%

Er is sprake van horizontale consolidatie. De Stichtingen Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân, Leppehiem en De 
Boarn hebben in meerderheid dezelfde bestuurder en dezelfde leden van de Raad van Toezicht.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van stichting Verzoringscentra 
Utingeradeel
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Voorraden

Financiële instrumenten
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Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs  onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen 
lagere opbrengstwaarde. De voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde 
en de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn 
om de verkoop te realiseren.

Groot onderhoud:
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is 
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot 
onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het 
financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven
in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Voor de grondslagen van 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubileumverplichtingen
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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.

Per individuele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen:

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 1%.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd 
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 
wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele 
marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is 
gehouden niet betrokken.

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. Door individuele 
beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde  van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 1%. 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als 
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij 
de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van 
panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op 
nominale waarde. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Omzet wijkverpleging
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Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden 
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 
boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Als onderdeel van de transitie van de langdurige zorg in 2015 is de wijkverpleging overgeheveld van de Wet op 
de langdurige zorg (uitgevoerd door zorgkantoren) naar de Zorgverzekeringswet (uitgevoerd door 
zorgverzekeraars). Dit ging gepaard met een nieuwe contracterings- en bekostigingswijze, waarbij er geen 
sprake meer is van een onafhankelijk indicatieorgaan voor de te leveren zorg. De introductie van de nieuwe 
bekostiging van de wijkverpleging leverde ook discussies op over het opronden (naar boven afronden) van 
geleverde zorgtijd (begin 2016 opgelost) en over de interpretatie van beleidsregels voor het registreren van 
zorg op basis van planning=realisatie en zorgarrangementen. Vanaf 2016 is er bovendien sprake van hogere 
eisen aan zorgplannen en een tendens van strakkere interpretatie van contractafspraken door 
zorgverzekeraars. In de praktijk moet gaan blijken wat de gevolgen zijn van deze ontwikkelingen voor 
individuele instellingen.
 
Vorenstaande ontwikkelingen hebben inherente onzekerheden voor de omzetverantwoording tot gevolg. Het is 
niet uitgesloten dat bij materiële controles door verzekeraars afwijkingen van beleidsregels of 
contractvoorwaarden worden geconstateerd, die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en 
gefactureerde zorg. De raad van bestuur heeft de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen voor de 
omzetverantwoording naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening 2020, maar wijst op de 
mogelijkheid dat de genoemde risico’s in 2020 of latere jaren tot nagekomen financiële effecten zullen leiden. 
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Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies
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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 Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 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 Verzorgingscentra Utingeradeel. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze 
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 
Verzoringscentra Utingeradeel betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en 
de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 
verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook 
een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 
twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. 
In april 2020 bedroeg de dekkingsgraad 84,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het 
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 
premieverhogingen door te voeren. Stichting Verzoringscentra Utingeradeel heeft geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies. Stichting Verzoringscentra Utingeradeel heeft daarom alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel 
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel 
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan 
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch 
als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten 
worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten 
tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering 
plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag 
van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit 
voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend 
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn 
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van 
de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 
deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 
doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 
schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 
wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten 
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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Uitgangspunten Sociaal Domein

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering 
en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie 
een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de 
zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. 
Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van 
zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden in deze omzet van 
instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en verwerkt in de 
jaarrekening, maar die tot kleine nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal 
zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate 
voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke 
zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.). Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. 
landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting  een contracteringsrelatie mee 
heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe 
leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld. 
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet 
bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in 
deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot 
nagekomen financiële effecten in 2020 of later.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die 
worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als 
de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting 
niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld vanaf de datum 
waarop de hedge accounting is beëindigd.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen 0 0

Totaal immateriële vaste activa 0 0

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

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

Boekwaarde per 31 december 0 0

Toelichting:

2. Materiële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.379.015 4.591.325
Machines en installaties 939.161 919.853
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 445.935 486.397
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 1.723.000 0

Totaal materiële vaste activa 7.487.111 5.997.575

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

Boekwaarde per 1 januari 5.997.575 6.208.013
Bij: investeringen 1.891.548 227.379
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 402.012 437.817
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 1.379.194 15.130
Af: terugname geheel afgeschreven activa 1.379.194 15.130
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 7.487.111 5.997.575

Toelichting:

3. Voorraden 

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

Overige voorraden:
Voorraad Toko 0 7.819

Totaal voorraden 0 7.819
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

2019 2020 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari   390.903 0 390.903

Financieringsverschil boekjaar 136.504 136.504
Correcties voorgaande jaren   0 0 0
Betalingen/ontvangsten   -390.903 -390.903
Subtotaal mutatie boekjaar -390.903 136.504 -254.399

Saldo per 31 december 0 136.504 136.504

Stadium van vaststelling (per erkenning):   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 136.504 390.903
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

136.504 390.903

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

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.948.707 8.087.896
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 8.812.203 7.696.993

Totaal financieringsverschil 136.504 390.903

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 101.901 101.832
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen 23.617 17.841
Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde bedragen 19.042 15.764
Nog te ontvangen bedragen:
Te ontvangen wijkverpleegkundige zorg 110.267 104.916
Overige overlopende activa:
Te ontvangen loonkostenheffing 28.982 31.610
Nog te ontvangen bedragen 75.728 23.899

Totaal debiteuren en overige vorderingen 359.538 295.862

Toelichting:

Voorzichtigheidshalve is een voorziening getroffen voor het gehele bedrag ad € 60.340 (2019: € 68.064).
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Onder de post overige vorderingen is sprake van een vordering waarbij onzekerheid bestaat of deze inbaar is.

Voor alle inbare vorderingen geldt dat de looptijd korter is dan 1 jaar.
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ACTIVA

6. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 1.993.606 1.139.149
Kassen 1.052 2.476

Totaal liquide middelen 1.994.658 1.141.625

Toelichting:
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In de liquide middelen zijn geen deposito's begrepen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kapitaal 23 23
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 3.344.378 1.707.458
Algemene en overige reserves 1.957.991 1.823.936

Totaal groepsvermogen 5.302.392 3.531.417

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Kapitaal 23 0 0 23

Totaal kapitaal 23 0 0 23

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaarbare kosten 1.707.458 226.775 0 1.934.233
Nalatenschap Ane Peenstra 0 1.410.145 0 1.410.145

Totaal bestemmingsfondsen 1.707.458 1.636.920 0 3.344.378

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-20
€ € € €

Algemene en overige reserves 1.823.936 134.055 0 1.957.991

Totaal algemene en overige reserves 1.823.936 134.055 0 1.957.991

Toelichting:
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De bestuurder heeft het voorgenomen besluit om het resultaat te bestemmen naar de reserve aanvaarbare kosten en de 
algemene reserve, conform de verhouding van 2016 als bestendige gedragslijn.
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling
31-dec-20 31-dec-19

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 1.770.980 76.433

Totaalresultaat van de instelling 1.770.980 76.433
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PASSIVA

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-20
€ € € € €

- groot onderhoud 523.136 125.000 0 0 648.136
- jubileumverplichtingen 38.406 3.989 3.864 0 38.531

Totaal voorzieningen 561.542 128.989 3.864 0 686.667

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 112.451
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 574.216
hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

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

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

Schulden aan banken 2.073.982 2.412.616

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 2.073.982 2.412.616

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 2.751.250 3.096.718
Bij: nieuwe leningen 0 900.000
Af: aflossingen 338.634 1.245.468

Stand per 31 december  2.412.616 2.751.250

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 338.634 338.634

Stand langlopende schulden per 31 december 2.073.982 2.412.616

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 338.634 338.634
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 2.073.982 2.412.616
hiervan > 5 jaar 739.446 1.058.080

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen van komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Groot onderhoud: De onderhoudsvoorziening is opgenomen o.b.v. een meerjaren onderhoudsplan, zoals dat is opgemaakt door 
een ingenieursburo. De jaarlijkse dotatie is vanaf 2019 berekend op € 125.000. De voorziening wordt in overwegende mate als 
langlopend beschouwd. Op grond van het in 2021 op te stellen strategisch huisvestingsplan vindt ultimo 2021 een herijking plaats 
van de voorziening groot onderhoud.
Jubileum: De jublieumvoorziening is opgebouwt uit de inschatting van verwachte jubilea van eigen medewerkers in dienst aan het 
eind van het jaar. 
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Toelichting op de langlopende schulden:
Stichting Verzorgingscentra Utingeradiel 

- hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en terreinen (Leppedyk 37)
- pandrecht op inventaris
- pandrecht op transportmiddelen
- pandrecht op rechten/vorderingen

Stichting De Boarn

- Verpanding van inventaris en bedrijfsuitrusting, waaronder het wagenpark
- Verpanding van rechten en vorderingen uit huurovereenkomsten m.b.t. Leppehiem en overige huurders

Stichting Verzorgingscentra Utingeradiel
In 2014 is met de Rabobank een kredietfaciliteit in rekening-courant overeengekomen van € 700.000.
Het krediet werd jaarlijks ingeperkt met een bedrag van € 83.334 en bedraagt eind 2020  € 166.664.
De rente is gebaseerd op de Rabobank Basisrente met een minimum van thans 0% verhoogd met een
opslag van thans 1,3%. De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in
rekening-courant bij de  Rabobank Heerenveen. 

10. Overige kortlopende schulden

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

Crediteuren 254.862 202.595
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 338.634 338.634
Belastingen en premies sociale verzekeringen 314.878 214.072
Schulden terzake pensioenen 47.327 48.053
Nog te betalen salarissen 283.534 79.935
Nog te betalen kosten:
Interest leningen 12.600 14.220
Accountantskosten 14.086 24.997
Personeelsvereniging 0 0
Nog te betalen De Friesland 17.539 19.969
Overige nog te betalen bedragen 29.826 8.739
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen bedragen 0 21.967
Vakantiegeld 196.190 191.448
Vakantiedagen 251.448 132.446
Eindejaarsuitkering 33.407 31.132
Terug te betalen inzake zorgbonus 75.681
Kosten vaststellingovereenkomst 44.756 0

Totaal overige kortlopende schulden 1.914.769 1.328.208

Pagina 20

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rabobank N.V. luiden als volgt:
- Eerste bankhypotheek ad € 2.500.000 op het nieuwbouw verzorgingscomplex te Akkrum

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rabobank luiden als volgt:
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11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân is op 1 december 2010 huurverplichtingen aangegaan met Stichting De Boarn
in verband met de huur van een (deel) van het gebouw aan de Leppedyk 37 (ten behoeve van Begeleid Wonen),
diverse ruimtes en een kookstudio met terras 't Plein. De huurovereenkomsten zijn afgesloten voor een periode
van 5 jaar en de huurprijzen bedragen respectievelijk € 47.492 (bij 8 personen begeleid wonen) en € 56.450 op jaarbasis.

Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân is op 1 juli 2009 een huurverplichting aangegaan met Stichting Welkom 
Nieuw Wonen (Elkien) in verband met de huur van aanleunwoningen aan de SP Hoytemastrjitte 1 t/m 44 te Akkrum.
De huurovereenkomst is afgesloten voor een periode van 20 jaar en de huurprijs bedraag bij aanvang €15.503,69 per 
maand. Via een addendum behorende bij deze huurovereenkomst, is overeengekomen dat vanaf 1 mei 2013 Stichting
de Boarn als "huurder" wordt aangemerkt.

Stichting de Boarn is op 1 september 2010 een huurverplichting aangegaan met Stichting Welkom Nieuw Wonen (Elkien)
in verband met de huur van 32 woningen aan de Leppedyk te Akkrum. De huurovereenkomst is afgesloten voor een 
periode van 20 jaar en de huurprijs bedraagt bij aanvang €15.793,18 per maand.

Leaseverplichtingen Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân
Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân is per 1 juni 2018 een leaseverplichting aangegaan met Bourguignon lease
en verhuur bv in verband met lease van 5 maaltijdauto's en 2 personenauto's voor een periode van 36 maanden.
De leaseverlichting over de resterende periode t/m 2021 is € 37.195.
Prijspeil 1 januari 2019.

12. Corona 
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Stichting Verzorgingscentra Utingerdeel en Stichting De Boarn maken onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met
Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale
eenheid. Ultimo 2019 waren de schulden van de fiscale eenheid nihil.

Na afsluiting van het boekjaar 2019 is Nederland getroffen door het coronavirus. Leppehiem levert voornamelijk intramurale zorg 
via de WLz. In april 2020 werden wij geconfronteerd met meer overlijdens dan gemiddeld en minder inkomsten dan gemiddeld 
over het eerste kwartaal. De terughoudendheid onder potentiele bewoners leidde in april tot een verhoogde leegstand, 
verminderde inkomsten waardoor het resultaat onder druk zou komen te staan als deze trend zich zou doorzetten. In mei zien we 
tot nu toe andere cijfers die meer geruststellen. Het aantal overlijdens en inkomsten begeven zich weer meer op een 
genormaliseerd niveau. We hebben scenario’s doorgerekend en daaruit komt dat de opbrengst vanuit de WLz af zal nemen.  
Voor de ZVW, ELV en WMO is de verwachting dat de inkomsten op ongeveer het begrote niveau zullen uitkomen. Vanuit 
kostenperspectief wordt de organisatie geconfronteerd met uitgaven in verband met inzet van extra personeel en de aanschaf 
van persoonlijke beschermingsmiddelen in verband met het coronavirus. In relatie tot de totale exploitatie zijn de financiële 
consequenties als gevolg van het coronavirus tot nu toe te overzien en is er naar verwachting geen continuiteitsvraagstuk voor 
Leppehiem. Er is sprake van een aanzienlijke impact op bewoners en personeel. Ook is er sprake van onzekerheden die gelden 
voor de gehele zorgsector.  Als corona uitbreekt in Leppehiem zullen de opbrengsten dalen (overlijden bewoners en minder 
instroom) en de kosten stijgen als gevolg van ziekte personeel en extra inzet. Vanuit het LT monitoren wij 2-wekelijks o.a. het 
aantal overlijdens, de zzp verhogingen en de instroom vertaalt naar financieel resultaat. Ook de inzet van personeel in relatie tot 
de indicatie wordt proactief gemonitord door de controller en wordt daarnaast achteraf gerapporteerd. Verder zetten we in op een 
opnamecommissie en verbinders. Verbinders verbinden toekomstige bewoners aan Leppehiem ver voordat zij zorg nodig 
hebben. De opnamecommissie heeft als opdracht de opnames te bevorderen en ons huidige beleid tegen het licht te houden. De 
commissie doet voorstellen ter verbetering daar waar er obstakels zijn in ons huidige opnamebeleid. We verwachten in juni de 
regeling die de NZa gemaakt heeft voor zorginstellingen vertaald te hebben naar Leppehiem.

Huurverplichtingen Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân

Huurverplichtingen De Boarn



Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-
richting en en rechten van goodwill die talingen op
uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa
€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  
Boekwaarde per 1 januari 2020 0 0 0 0 0 0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
- 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 afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 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) 0 0 0 0 0 0

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2020 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingspercentage 2,5%     
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Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel

5.1.7 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 2020
- aanschafwaarde 9.317.921 2.393.292 1.256.075 0 0 12.967.288
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 4.726.596 1.473.439 769.678 0 0 6.969.713

 
Boekwaarde per 1 januari 2020 4.591.325 919.853 486.397 0 0 5.997.575

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 7.880 85.723 74.945 0 1.723.000 1.891.548
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 220.190 66.415 115.407 0 0 402.012
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 1.091.612 287.581 0 0 1.379.193
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 1.091.612 287.581 0 0 1.379.193

- 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) -212.310 19.308 -40.462 0 1.723.000 1.489.536

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 9.325.801 1.387.403 1.043.439 0 1.723.000 13.479.643
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 4.946.786 448.242 597.504 0 0 5.992.532

Boekwaarde per 31 december 2020 4.379.015 939.161 445.935 0 1.723.000 7.487.111

Afschrijvingspercentage 0% - 10% 5,0% 10% - 20%   
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Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 31 
december 

2019

Nieuwe 
leningen in 

2020

Aflossing 
in 2020

Restschuld 31 
december 2020

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2021

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €
Stichting Verzorgingscentra Utingeradiel
BNG 40.87698 1-jul-98 4.084.022 30 jr L 2,33% 1.225.208 0 136.134 1.089.074 408.404 8 Liniair 136.134 borgstelling gemeente
Rabobank 3229 927 133 (lening 1) 23-mei-12 650.000 20jr L 3,30% 203.542 0 32.500 171.042 8.542 7 Liniair 32.500 Hypoth. en pandrecht
Rabobank 0100.44.435 (lening 2) 8-okt-15 800.000 10jr L 1,55% 460.000 0 80.000 380.000 0 6 Liniair 80.000 Hypoth. en pandrecht
subtotaal 1.888.750 248.634 1.640.116 416.946 248.634
Stichting De Boarn  
Rabobank 0050116573 1-jul-19 900.000 10 L 1,85% 862.500 0 90.000 772.500 322.500 8 Lineair 90.000 pandrecht en hypoth.
subtotaal 862.500 0 90.000 772.500 322.500 90.000

Totaal 2.751.250 0 338.634 2.412.616 739.446 338.634

Toelichting:
Stichting Verzorgingscentra Utingeradiel
Lening (1) is in 2012 verstrekt ter financiering van onroerend goed aanpassingen / uitbreidingen. Aflossing van de lening vindt plaats over een periode van 
20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,40% voor een periode van 4 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 2.708,33 per maand. Van het restant van de 
lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 8.542 een looptijd langer dan 5 jaar.

Lening (2) is in 2015 verstrekt ter financiering van onroerend goed aanpassing / uitbreiding. Aflossing van de lening vindt plaats over een periode van 
10 jaar. Het rentepercentage bedraagt per 1 november 2019 1,55% voor een periode van 1 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 6.666,33 per maand. Van het restant van de 
lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € nihil een looptijd langer dan 5 jaar.

Stichting De Boarn

Op 1 juli 2019 heeft herfinanciering plaatsgevonden van de leningen. Er is 1 nieuwe lening afgesloten van € 900.000 met een looptijd van 10 jaar en een rentevast periode van 1 jaar.
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Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 923.021 1.087.652
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.948.707 8.087.896
Opbrengsten Wmo 57.977 99.089
Opbrengsten WMO uit onderaanneming 135.396 125.023

Totaal 10.065.102 9.399.660

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 0 0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 125.517 147.229
Rijkssubsidies zorgbonus 355.569 0

Totaal 481.086 147.229

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengst maaltijden 441.099 482.333
Opbrengst verhuur ruimtes 4.835 14.533
Opbrengst schoonmaak en wasserij 65.039 58.110
Doorberekende kosten aan bewoners 164.152 131.344
Overige baten 55.302 57.846
Bijdragen st. Freonen fan Leppehiem 0 6.922
Omzet verhuuractiviteiten St. de Boarn 600.806 661.210
Opbrengst nalatenschap Ane Peenstra 1.410.145 0

Totaal 2.741.378 1.412.298
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Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 5.794.550 5.393.824
Sociale lasten 931.263 877.882
Pensioenpremies 436.104 412.795
Andere personeelskosten:
Doorbelasting personeelskosten -71.285 0
Zorgbonus 355.569 0
overige personeelskosten 399.257 295.613
Subtotaal 7.845.458 6.980.114

Personeel niet in loondienst 383.616 546.854

Totaal personeelskosten 8.229.074 7.526.968

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) :

personeel zorg gerelateerd personeel 115 111
 personeel niet zorg gerelateerd 34 37

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 149 148

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 29.331
- materiële vaste activa 402.012 437.817

Totaal afschrijvingen 402.012 467.148
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Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 582.207 598.757
Algemene kosten 888.410 988.295
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 271.884 211.580
Corona gerelateerde kosten 81.801 0
Onderhoud en energiekosten 439.316 471.244
Huur en leasing 433.628 425.975
Dotaties en vrijval voorzieningen 125.000 125.000

Totaal overige bedrijfskosten 2.822.246 2.820.851
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Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

22. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentebaten 0 20.341
Subtotaal financiële baten 0 20.341

Rentelasten 63.253 88.128
Subtotaal financiële lasten 63.253 88.128

Totaal financiële baten en lasten 63.253 67.787

26. Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT gegevens zijn opgenomen in pagina 30 en 31.
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25. Bijzondere posten in het resultaat 

Er zijn geen bijzondere posten in het resultaat verwerkt.



Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

27. Honoraria accountant 2020 2019
€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 32.322 39.325
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 32.322 39.325

28. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen 
en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Gegevens 2020

bedragen x € 1 F. Scholing L. van den Pol

Functiegegevens
Directeur 

bestuurder
Directeur 

bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 -

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,89 -

Dienstbetrekking? Ja -

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 91.526 -

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.789 -

Bezoldiging € 101.315 -

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 144.892 -

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. -

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. -

Gegevens 2019

bedragen x € 1 F. Scholing L. van den Pol

Functiegegevens
Directeur 

bestuurder
Directeur 

bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 26/08 – 31/12 01/07 – 04/09

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,89 0,88

Dienstbetrekking? Ja Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 30.138 € 24.940

Beloningen betaalbaar op termijn € 3.447 € 0

Subtotaal € 33.585 € 24.940

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 48.940 € 24.998

Bezoldiging € 33.585 € 24.940

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar4 2020 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) - 01/01 – 30/06

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar - 6

Maximum uurtarief in het kalenderjaar - € 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand - € 117.600

- Ja

- N.v.t.

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 
uurtarief?

- Ja

Bezoldiging in de betreffende periode - € 69.456

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 - € 69.456

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan - N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling - N.v.t.

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

L. van den Pol

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 
worden aangemerkt

Directeur bestuurder

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging



Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 15.700 € 15.700 -

€ 5.000 € 5.000

Lid Lid Lid

-

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 -

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

H. van der Wal H. Van Dooren E.J. Weernink

€ 7.500 € 7.500 € 2.500

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

€ 16.300 € 16.300 € 5.433

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

€ 7.500 € 7.500 € 2.500

Lid Lid Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12

€ 23.550 € 15.700 € 15.700

H. van der Wal H. Van Dooren E.J. Weernink

€ 7.500 € 5.000 € 5.000

Z. Kroeze G. Stoker F. Wind

Voorzitter Lid Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

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

€ 11.250 € 5.625 € 5.625

€ 24.450 € 12.203 € 12.203

€ 11.250 € 5.625 € 5.625

Z. Kroeze G. Stoker F. Wind

Voorzitter Lid Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 30/09 1/1 - 30/09

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen



bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

O. Dijksma E. de Klerk

Lid Lid

- -

- -

- -

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

€ 1.250 € 1.250

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

€ 2.717 € 2.717

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

Lid Lid

1/11 - 31/12 1/11 - 31/12

€ 1.250 € 1.250

O. Dijksma E. de Klerk



Stichting Leppehiem

5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 2 5.636.261 4.089.937
Totaal vaste activa 5.636.261 4.089.937

Vlottende activa

Voorraden 4 0 7.819
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 136.504 390.903
Debiteuren en overige vorderingen 7 350.392 262.711
Liquide middelen 9 1.505.626 617.689
Totaal vlottende activa 1.992.522 1.279.122

Totaal activa 7.628.783 5.369.059

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10
Kapitaal 23 23
Bestemmingsfondsen 3.353.795 1.716.875
Algemene en overige reserves 372.982 291.932
Totaal eigen vermogen 3.726.800 2.008.830

Voorzieningen 11 551.667 441.542

Langlopende schulden (nog voor meer 12 1.391.482 1.640.116
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0
Overige kortlopende schulden 13 1.958.835 1.278.571
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.958.835 1.278.571

Totaal passiva 7.628.783 5.369.059
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Stichting Leppehiem

5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatsch. ondersteuning) 16 10.065.102 9.399.660

Subsidies 17 481.086 147.229

Overige bedrijfsopbrengsten 18 2.140.015 744.166

Som der bedrijfsopbrengsten 12.686.203 10.291.055

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 8.176.521 7.475.548

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 328.658 360.699

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Overige bedrijfskosten 23 2.416.980 2.358.769

Som der bedrijfslasten 10.922.159 10.195.016

BEDRIJFSRESULTAAT 1.764.043 96.039

Financiële baten en lasten 24 46.073 58.667

RESULTAAT BOEKJAAR 1.717.971 37.372

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 226.775 27.532
Bestemmingsfonds Ane Peenstra 1.410.145 0
Algemene / overige reserves 81.050 9.840

1.717.970 37.372
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2. Materiële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.659.311 2.823.073
Machines en installaties 823.276 805.513
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 430.674 461.351

Totaal materiële vaste activa 5.636.261 4.089.937

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

Boekwaarde per 1 januari 4.089.937 4.237.399
Bij: investeringen 1.874.982 213.236
Af: afschrijvingen 328.658 360.698
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 1.274.183 15.130
Af: terugname geheel afgeschreven activa 1.274.183 15.130
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 5.636.261 4.089.937

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.16.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden 

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

Overige voorraden:
voorraad toko 0 7.819

Totaal voorraden 0 7.819

2019 2020 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari   390.903 0 390.903

Financieringsverschil boekjaar 136.504 136.504
Correcties voorgaande jaren   0 0 0
Betalingen/ontvangsten   -390.903 0 -390.903
Subtotaal mutatie boekjaar -390.903 136.504 -254.399

Saldo per 31 december 0 136.504 136.504

Stadium van vaststelling (per erkenning):    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 136.504 390.903
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

136.504 390.903

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

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.948.707 8.087.896
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 8.812.203 7.696.993

Totaal financieringsverschil 136.504 390.903

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 93.437 89.574
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen 23.617 17.841
Vooruitbetaalde bedragen: 19.042 15.764
Te ontvangen loonkostenheffing 28.982 31.610
Te ontvangen wijkverpleegkundige zorg 110.267 104.916
Nog te ontvangen bedragen:
Overige nog te ontvangen bedragen 75.046 3.006
Overige overlopende activa:

Totaal debiteuren en overige vorderingen 350.392 262.711

Toelichting:

Voorzichtigheidshalve is een voorziening getroffen voor het gehele bedrag ad € 60.340 (2019: € 68.064).
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

Onder de post overige vorderingen is sprake van een vordering waarbij onzekerheid bestaat of deze inbaar is.

Voor alle inbare vorderingen geldt dat de looptijd korter is dan 1 jaar.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

9. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 1.504.573 615.213
Kassen 1.052 2.476

Totaal liquide middelen 1.505.626 617.689

Toelichting:
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In de liquide middelen zijn geen deposito's meegenomen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

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

Kapitaal 23 23
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 3.353.795 1.716.875
Algemene en overige reserves 372.982 291.932

Totaal eigen vermogen 3.726.800 2.008.830

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Kapitaal 23 0 0 23

Totaal kapitaal 23 0 0 23

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten: 1.716.875 226.775 0 1.943.650
Nalatenschap Ane Peenstra 0 1.410.145 0 1.410.145

Totaal bestemmingsfondsen 1.716.875 1.636.920 0 3.353.795

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-20
€ € € €

Algemene reserves:
Algemene reserve 291.932 81.050 0 372.982

Totaal algemene en overige reserves 291.932 81.050 0 372.982

Toelichting:
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De bestuurder heeft het voorgenomen besluit om het resultaat te bestemmen naar de reserve aanvaarbare kosten en de 
algemene reserve, conform de verhouding van 2016 als bestendige gedragslijn.
De nalatenschap van Ane Peenstra word separaat als vermogensbestanddeel aangemerkt.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2020
en resultaat over 2020

De specificatie is als volgt : Resultaat
Eigen 

Vermogen
€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat algemeen 307.825 3.726.800
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat Ane Peenstra 1.410.145 0
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat Stichting de Boarn 53.006 1.522.558

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 1.770.975 5.249.358
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

- groot onderhoud 403.136 110.000 0 0 513.136
- jubileumverplichtingen 38.406 3.989 3.864 0 38.531

Totaal voorzieningen 441.542 113.989 3.864 0 551.667

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 112.451
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 439.216
hiervan > 5 jaar 0

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

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

Schulden aan banken 1.391.482 1.640.116

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 1.391.482 1.640.116

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 1.888.750 2.137.384
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 248.634 248.634

Stand per 31 december  1.640.116 1.888.750

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 248.634 248.634

Stand langlopende schulden per 31 december 1.391.482 1.640.116

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 248.634 248.634
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.391.482 1.640.116
hiervan > 5 jaar 416.946 645.580

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor de verstrekte zekerheden verwijzen wij naar de toelichting van de geconsolideerde balans.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

13. Overige kortlopende schulden

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

Crediteuren 251.445 201.404
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 248.634 248.634
Belastingen en premies sociale verzekeringen 314.878 214.072
Schulden terzake pensioenen 47.327 48.053
Nog te betalen salarissen (2020 incl. zorgbonus) 283.534 79.935
Overige schulden:
Schulden aan groepsmaatschappijen 145.189 48.811
Nog te betalen kosten:
overige nog te betalen bedragen 22.120 1.483
accountantskosten 14.086 24.997
interest leningen 12.600 14.220
Nog te betalen De Friesland 17.539 19.969
Vooruitontvangen opbrengsten:
vooruitontvangen bedragen 0 21.967
eindejaarsuitkering 33.407 31.132
Vakantiegeld 196.190 191.448
Vakantiedagen 251.448 132.446
Terug te betalen inzake zorgbonus 75.681 0
Kosten vaststellingovereenkomst 44.756 0

Totaal overige kortlopende schulden 1.958.835 1.278.571

Toelichting:

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

Toelichting:
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In 2020 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met een medewerker. Het bedrag van €44.756  betreft de kosten van deze 
vaststellingsovereenkomst die in 2021 zijn uitbetaald.

Voor de niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa verwijzen wij naar de toelichting van
de geconsolideerde balans.
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5.1.16 ENKELVOUDIG 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 2020
- aanschafwaarde 6.613.253 2.252.204 1.056.677 0 0 9.922.134
- cumulatieve herwaarderingen 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 3.790.180 1.446.691 595.326 0 0 5.832.197

 
Boekwaarde per 1 januari 2020 2.823.073 805.513 461.351 0 0 4.089.937

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 77.037 74.945 1.723.000 1.874.982
- herwaarderingen
- afschrijvingen 163.762 59.274 105.622 328.658
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 1.091.612 182.571 1.274.183
  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen 1.091.612 182.571 1.274.183

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -163.762 17.763 -30.677 0 1.723.000 1.546.324

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 6.613.253 1.237.629 949.051 0 1.723.000 10.522.933
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 3.953.942 414.353 518.377 0 0 4.886.672

Boekwaarde per 31 december 2020 2.659.311 823.276 430.674 0 1.723.000 5.636.261

Afschrijvingspercentage 0% - 10% 5,0% 10% - 20%
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BIJLAGE

5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 (enkelvoudig)

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2019

Nieuwe 
leningen in 

2020

Aflossing 
in 2020

Restschuld 
31 december 

2020

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2021

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 40.87698 1-jul-98 4.084.022 30 jr L 2,33% 1.225.208 0 136.134 1.089.074 408.404 8 Liniair 136.134 borgstelling gemeente
Rabobank 3229 927 133 (lening 1) 23-mei-12 650.000 20jr L 3,30% 203.542 0 32.500 171.042 8.542 7 Liniair 32.500 Hypoth. en pandrecht
Rabobank 0100.44.435 (lening 2) 8-okt-15 800.000 10jr L 1,55% 460.000 0 80.000 380.000 0 6 Liniair 80.000 Hypoth. en pandrecht
Totaal 1.888.750 0 248.634 1.640.116 416.946 248.634

Toelichting:
Stichting Verzorgingscentra Utingeradiel
Lening (1) is in 2012 verstrekt ter financiering van onroerend goed aanpassingen / uitbreidingen. Aflossing van de lening vindt plaats over een periode van 
20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,40% voor een periode van 4 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 2.708,33 per maand. Van het restant van de 
lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 8.542 een looptijd langer dan 5 jaar.

Lening (2) is in 2015 verstrekt ter financiering van onroerend goed aanpassing / uitbreiding. Aflossing van de lening vindt plaats over een periode van 
10 jaar. Het rentepercentage bedraagt per 1 november 2019 1,55% voor een periode van 1 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 6.666,33 per maand. Van het restant van de 
lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € nihil een looptijd langer dan 5 jaar.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

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

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2020 2019

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 923.021 1.087.652
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.948.707 8.087.896
Opbrengsten Wmo 57.977 99.089
Opbrengsten WMO uit onderaanneming 135.396 125.023

Totaal 10.065.102 9.399.660

Toelichting:

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 125.517 147.229
Rijkssubsidies zorgbonus 355.569 0

Totaal 481.086 147.229

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengst maaltijden 441.099 482.333
Opbrengst verhuur ruimtes 4.835 14.533
Opbrengst schoonmaak en wasserij 65.039 58.110
Doorberekende kosten aan bewoners 164.152 131.344
Overige baten 54.745 57.846
Opbrengst nalatenschap Ane Peenstra 1.410.145

Totaal 2.140.015 744.166

Toelichting:
In 2020 heeft Leppehiem de nalatenschap van Ane Peenstra in eigendom verworven.
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Op de opbrengsten zorgverzekeringswet 2017 is € 50.000 in mindering gebracht omdat een overschrijding van de productieafspraak 
met De Friesland werd verwacht. In 2018 heeft De Friesland aangegeven dat over 2017 geen terugbetaling nodig is en is € 50.000 
toegevoegd aan deze opbrengsten.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 5.794.550 5.393.824
Sociale lasten 931.263 877.882
Pensioenpremies 436.104 412.795
Andere personeelskosten:
Doorbelasting personeelskosten -123.838 -51.420
Zorgbonus 355.569 0
overige personeelskosten 399.257 295.613
Subtotaal 7.792.905 6.928.694
Personeel niet in loondienst 383.616 546.854

Totaal personeelskosten 8.176.521 7.475.548

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

personeel zorg gerelateerd personeel 115 111
personeel niet zorg gerelateerd 34 37

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 149 148

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 328.658 360.699

Totaal afschrijvingen 328.658 360.699
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 582.207 598.757
Algemene kosten 820.874 901.371
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 271.884 211.580
Corona gerelateerde kosten 81.801 0
Onderhoud en energiekosten 355.534 373.898
Huur en leasing 194.681 163.163
Dotaties en vrijval voorzieningen 110.000 110.000

Totaal overige bedrijfskosten 2.416.980 2.358.769
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentebaten 0 0
Subtotaal financiële baten 0 0

Rentelasten 46.073 58.667
Subtotaal financiële lasten 46.073 58.667

Totaal financiële baten en lasten 46.073 58.667
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 20 mei 2021

De raad van toezicht van de Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de
vergadering van 20 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.12.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

WG
F. Scholing 20-mei-21

WG WG
E. Weernink 20-mei-21 O. Dijksma

WG WG
E. de Klerk 20-mei-21 H. van der Wal
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5.2 OVERIGE GEGEVENS



Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân 

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Bijlage corona-compensatie 2020

De bijlage corona-compensatie 2020 is opgenomen op de volgende pagina.

5.2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de navolgende pagina.
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Raad van Toezicht.
In de statuten is bepaald, conform artikel 13, dat de jaarrekening wordt goedgekeurd door de 
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Bijlage corona-compensatie 2020
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020
Versie: 0.11, 

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Compensatie personele meerkosten corona -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Compensatie materiële meerkosten corona 81.801€               -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 81.801€            
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Overige corona-compensatie -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Totaal toegekende corona-compensatie 81.801€              -€                -€                -€                -€                -€                81.801€           

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

-€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020 81.801€              -€                -€                -€                -€                -€                81.801€           

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2020 8.948.707€          923.021€          193.373€          3.222.464€       13.287.565€     
- begroting 2020 8.705.000€          1.075.000€       198.000€          822.000€          10.800.000€     
- jaarrekening 2019 8.087.896€          1.087.652€       224.112€          1.559.527€       10.959.187€     

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

0,91% 0,00% 0,00% #DEEL/0! #DEEL/0! 0,00% 0,62%

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

**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 1.779.271€       191.000€          76.433€            

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) 13,39% 1,77% 0,70%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. 11,62% 12,69%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Akkrum, 20 mei 2021

Mevr. I. Scholing

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.

Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân

Akkrum

78757134

Het Corona virus heeft in 2020 helaas ook Leppehiem getroffen, nadat wij het virus relatief lange tijd buiten de deur wisten te houden. Leppehiem is aantrekkelijk 
gebleven om - binnen de maatregelen - te komen wonen waardoor wij geen beroep hoeven te doen op de continuiteitsbijdrage. We werden in het voorjaar helaas 
geconfronteerd met meer overlijdens gedurende de lock down periode. Het verdriet is niet aan Leppehiem voorbij gegaan helaas: de impact van Corona op 
bewoners, naasten en personeel is onverminderd groot. Ondanks dat Leppehiem in 2020 - financieel en qua besmettingen - relatief goed door de crisis is 
gekomen, hebben wij ook voorbereidingen getroffen die materiele kosten met zich mee hebben gebracht. 

Het resultaat van het boekjaar 2020 wordt beinvloed door een nalatenschap die in 2020 is ontvangen en opgenomen in de exploitatiecijfers. De in de exploitatie 2020 verwerkte extra opbrengst bedraagt 
€ 1.410.145

Ondertekening door het bestuur

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.
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