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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Bedragen x 1.000 Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €
ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 243 0

Materiële vaste activa 2 29.277 31.942

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 29.520 31.942

Vlottende activa

Voorraden 4 235 283

5 789 869

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 2.763 3.116

Debiteuren en overige vorderingen 7 3.138 3.339

Effecten 8 0 0

Liquide middelen 9 10.977 10.361

Totaal vlottende activa 17.903 17.967

Totaal activa 47.424 49.909

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 523 523

Bestemmingsfondsen 15.871 14.450

Algemene en overige reserves 518 518

Totaal eigen vermogen 16.912 15.492

Voorzieningen 11 3.110 4.342

Langlopende schulden (nog voor meer 12 11.058 12.489

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 13 16.343 17.587

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 16.343 17.587

Totaal passiva 47.424 49.909

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-

zorgproducten
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Bedragen x 1.000

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

16 85.172 83.657

Subsidies 17 1.284 1.087

Overige bedrijfsopbrengsten 18 818 1.018

Som der bedrijfsopbrengsten 87.274 85.763

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 63.212 65.089

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 4.867 4.697

Overige bedrijfskosten 23 17.298 18.862

Som der bedrijfslasten 85.377 88.648

BEDRIJFSRESULTAAT 1.897 -2.885

Financiële baten en lasten 24 -477 -546

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 1.420 -3.431

RESULTAAT NA BELASTINGEN 1.420 -3.431

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Onttrekking:

Bestemmingsfondsen 1.420 -3.431

1.420 -3.431

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning



Stichting Zorggroep Apeldoorn e.o. Pagina 32

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.897 -2.885

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 20, 21 4.868 5.101

- mutaties voorzieningen 11 -1.232 2.331

3.636 7.432

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 48 -137

- mutatie onderhanden zorgtrajecten 5 80 613

- vorderingen 7 201 429

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 352 -1.434

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

banken) 13 -1.078 6.219

-397 5.690

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.137 10.237

Betaalde interest 23 -486 -561

-486 -561

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.650 9.676

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa 1 -365 0

Investeringen materiële vaste activa 2 -2.082 -1.156

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.447 -1.156

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 12 -1.539 -1.766

Aflossing financial lease 12 -47 -45

Mutatie kortlopend bankkrediet 13 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.586 -1.811

Mutatie geldmiddelen 617 6.709

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 10.361 3.652

Stand geldmiddelen per 31 december 9 10.977 10.361

Mutatie geldmiddelen 617 6.709

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken is statutair gevestigd te Apeldoorn, op het adres Zr. Meijboomlaan 

10 onder KvK-nummer 08154763. De kernactiviteiten zijn zorg- en dienstverlening in de sector Verpleging en 

Verzorging in de regio Oost Veluwe (Gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen).

Zorggroep Apeldoorn en omstreken levert zorg met en zonder verblijf aan voornamelijk ouderen met een 

geriatrische-, psychogeriatrische, somatische- en / of gerontopsychiatrische beperking of aandoening.

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

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

De grondslagen en daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen 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. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Bij Zorggroep Apeldoorn e.o. was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze 

zijn gedeeltelijk gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten. 

De continuïteit komt mede door de compensatieregelingen en de doorgevoerde reorganisaties van 2020 niet in 

gevaar. Verder  is  gekeken naar de impact van de oorlog in Oekraïne. De directe exposure op energiekosten is 

beperkt door de  inkopen  waarin (midden)  langetermijncontracten zijn afgesloten. De nieuwe CAO komt 

daarnaast slechts heel beperkt buiten de beschikbare ova-ruimte. Verder zijn er geen implicaties voor 

impairments (RJ 121)  waarbij een toename van de disconteringsfactor door gestegen marktrente een 

impairment zou kunnen triggeren.  Op basis van deze toetsing op majeure onderdelen  is de jaarrekening 

opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

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

COVID-19 pandemie heeft in 2021 een andere impact op de bedrijfsvoering gehad dan 2020. Er zijn extra kosten 

gemaakt voor het testen van cliënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en –maatregelen, het op 
niveau houden van de personele bezetting, schoonmaak en vaccinaties. Ook was sprake van uitval van zorg met 

omzetderving (in alle domeinen) als gevolg. Zo was vanwege COVID-19 sprake van hogere sterfte en minder 

instroom dan normaal en was door een hoger ziekteverzuim druk op de personele bezetting. De afschaling van 

de electieve zorg in de ziekenhuizen leidde tot minder vraag naar Wijkverpleging, Eerstelijns Verblijf en 

Geriatrische Revalidatiezorg. Tegelijkertijd was sprake van extra zorgverlening in de Cohortafdelingen. De 

(meer)kosten en gederfde omzet zijn in beperkte mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de 

zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige contractpartijen in de vorm van 

compensatieregelingen. De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en 

steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder 

‘normale’ omstandigheden. Ook tussen de jaren 2020 en 2021 zijn verschillen door timing van 
Coronabesmettingen en kosten van vaccinaties.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Zorggroep Apeldoorn e.o. heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de 

financiële gevolgen van COVID-19:

• Wet Langdurige Zorg 
• Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-21149b (en handreiking Fizi)
• Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 4 - BR/REG-21148 (en handreiking Fizi)
• Zorgverzekeringswet
• Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het 
    SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20157

• Brief ZN B-21-5642 Corona-regeling 2021 voor wijkverpleging, GRZ en ELV
• Brief ZN B-22-5809 Corona-regeling 2021 voor wijkverpleging, GRZ en ELV
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet 
• Uitwerking Meerkostenregeling Jeugdwet en WMO 2021

De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. Waar 

mogelijk op basis van een registratie van de betreffende posten. Veelal was dat echter niet mogelijk en is 

gebruik gemaakt van schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentie 2019, rekening 

houdend met gevolgen van ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties, verbeterplannen en 

dergelijke. De meerkosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de betreffende financieringsstromen en 

voor het overige pro rata toegerekend op basis van (omzet, cliënten, medewerkers etc.). Op het eindresultaat 

voor het boekjaar is door ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of geen sprake is van 

onder- of overcompensatie. Er is sprake van een significante verbetering van het resultaat ten opzichte van 2019 

& 2020. Dit is herleidbaar naar de ingezette reorganisatie en reductie van  +/- 50 fte in de overhead en een 

wijziging in het gehanteerde voedingsconcept.

 

Voor de beleidsregel Fase 4 (BR/REG-21148) is er een geschil ontstaan tussen het Zorgkantoor en Zorggroep 

Apeldoorn e.o. over de herschikking. Dit heeft geleid tot een onzekerheid en daarmee beperking van de omzet.  

Een hoorzitting over dit geschil dient in mei, een uitspraak wordt in de zomer verwacht. Bij het wegvallen van de 

onzekerheid zal eventuele omzet in 2022 separaat worden verantwoord.

Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant  en kwantificeerbaar zijn, 

zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans (5.1.5) en de 

toelichting op de resultatenrekening (5.1.10). 

De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post “Niet in de 
balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen” en daarbinnen het onderdeel “onzekerheden 
opbrengstverantwoording” (5.1.5 punt 15).

Alle de hier boven vermelde regelingen zijn financieel verwerkt in de jaarrekening 2021.

Naast de Coronaontwikkeling is vergelijkbaarheid van de cijfers geraakt door het doorvoeren van de 

reorganisatie. Dit reduceert personeelskosten ten opzichte van de omzet. Aan de andere kant is het verhoogde 

Coronaverzuim zichtbaar vanwege de benodigde extra personeelskosten van vervanging. Deze kosten worden 

gecompenseerd via de regelingen welke als omzet zijn verantwoord.  Beide ontwikkelingen zijn materieel en 

reduceren de vergelijkbaarheid tussen de jaren. Tot slot kan op een aantal punten de cijfers minder goed 

vergeleken worden met vorig jaar doordat Zorggroep Apeldoorn e.o. medio agustus 2021 gestopt is met de 

levering van Wijkverpleging.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Vergelijkende cijfers

Oordelen en schattingen

Verbonden rechtspersonen

Activa en passiva

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en een 

natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de instelling. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de 

instelling en bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een 

overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. 

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 

Waarvan van toepassing is dat toegelicht bij de jaarrekening.

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. Belangrijke posten waarin schattingen zijn 

opgenomen zijn, Onder Handen Werk positie GRZ DBC omzet, voorzieningen (45 jr, jubileum) en de waardering 

materiële vaste activa.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

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

jaarrekening genummerd.

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

naar de instelling 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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Zorggroep 

Apeldoorn en omstreken.

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste 

bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun 

kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingen. Vanuit de RJ 121 analyse is geen aanleiding voor eventuele bijzondere 

waardevermindering geconstateerd.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de 

activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De materiële vaste activa 

worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De bedrijfsgebouwen, terreinvoorzieningen, machines en installaties van locatie Randerode worden vanaf 1 

januari 2021 versneld afgeschreven tot 31 december 2025. Reden is het vastgestelde strategische 

huisvestingsplan waarin is opgenomen dat Randerode per 1 januari 2026 een nieuw te bouwen pand betrekt.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele 

restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het 

beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 

wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

 

• Bedrijfsgebouwen en terreinen :             2, 2,5, 5 en 10%.
• Machines en installaties :                          5 en 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen :              10, 12,5, 20 en 33%. 

De materiële vaste activa waarvan de instelling op grond van een financiële leaseovereenkomst de economische 

eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt 

als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd 

van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Groot onderhoud:

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden 

tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de 

componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende 

delen.

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 resultatenrekening 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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De overige 

liquide middelen zijn vrij beschikbaar behoudens een bankgarantie van € 170.000 voor de huur van een 
zorglocatie.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de instelling, 

worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen en overige vorderingen worden opgenomen voor 

de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Verstrekte leningen en overige  vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 

de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van kortingen en voorzieningen voor 

incourantheid.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten).

Financiële instrumenten worden bij eerste opname tegen reële waarde verantwoord. De waardering na eerste 

opname wordt, indien van toepassing, toegelicht bij de te onderscheiden balansposten.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 

opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede 

verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te 

koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk 

worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht. De gedeclareerde DBC's van voorgaand 

boekjaar minus de waarde OHW wordt als opbrengst in het boekjaar meegenomen.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 

van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op individuele basis. Een vordering uit hoofde van 

financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het 

boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen 

voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het 

wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
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Eigen vermogen

Kapitaal

Bestemmingsfondsen

Algemene en overige reserves

Voorzieningen

Algemeen

Regeling vervroegd uittreden bij 45 dienstjaren

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

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

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

voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, 

of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde. 

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 

afwikkeling van de verplichting.

Deze voorziening is opgenomen naar aanleiding van de in de cao VVT opgenomen regeling vervroegd uittreden 

bij 45 dienstjaren en is gevormd voor werknemers die: 

- op balansdatum reeds hebben geopteerd voor gebruikmaking van de regeling;

- onder de bestaande regeling kunnen opteren voor vervroegde uittreding, maar dat op balansdatum nog niet 

hebben gedaan; en

- die op balansdatum nog niet kunnen opteren, maar dat tijdens de resterende looptijd van de bestaande 

regeling (tot en met 31 december 2025) wel kunnen doen. 

Aan werknemers die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 8A van de cao 

VVT 2021 betaalt Zorggroep Apeldoorn e.o. na het sluiten van een vastellingsovereenkomst met die werknemers 

maandelijkse bruto uitkeringen (gebaseerd op het laatstverdiende salaris, geïndexeerd en niet meer dan de RVU-

drempelvrijstelling van € 1.847 in 2021) tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd. De cao-regeling loopt van 1 
september 2021 tot en met 31 december 2025, met een uitkeringsperiode tot uiterlijk 31 december 2028. Aan 

de hand van de voorwaarden wordt beoordeeld welke werknemers voor de regeling in aanmerking komen. 

Zorggroep Apeldoorn e.o. neemt voor de uit deze regeling voortvloeiende kosten, zijnde de toekomstige 

uitkeringen en eventuele pseudo-eindheffing bij overschrijding van de RVU-drempelvrijstelling, een verplichting 

op. De verplichting is gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene en overige reserves en 

Bestemmingsfondsen.

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht 

dan op grond van de statuten zou bestaan.

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde 

organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.
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Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Voorziening verlieslatende Contracten

De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkering en gratificaties 

bij pensionering. De berekening is gebaseerd op de gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde 

disconteringsvoet bedraagt 0,5% (2020 0,5%). De voorziening is overwegend langlopend van aard. 

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren 

van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het 

arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 

70% gedurende het tweede jaar. Transitievergoedingen bij ontslag zijn hierin meegenomen. De voorziening is 

gewaardeerd tegen nominale waarde omdat de tijdswaarde niet materieel is.

Daarna is een inschatting gemaakt van het aantal medewerkers dat gebruik gaat maken van de regeling. Dit 

aantal is geschat rekening houdend met het aantal personeelsleden dat op 31 december 2021 reeds heeft 

geopteerd voor deelname aan de regeling en een uitvraag onder overige personeelsleden. Van de groep 

personeelsleden die op basis van leeftijd in aanmerking zouden kunnen komen, schat Zorggroep Apeldoorn en 

omstreken in dat in het meest waarschijnlijk scenario 100% van de werknemers in dienst voor 1 september 1981 

zal deelnemen aan de regeling. Voor deze groep is ultimo boekjaar een voorziening opgenomen van EUR 

804.000.

De deelnamekans bepaalt in hoge mate de omvang van de voorziening. Indien de deelnamekans 90% zou 

bedragen, zou de voorziening EUR 724.000 bedragen waardoor het resultaat EUR 80.000 hoger zou zijn. 

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de 

personeelskosten in de resultatenrekening. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,5%. De 

disconteringsvoet is gedeeltelijk afhankelijk van de kostenvoet vreemd vermogen. Op dit moment is de 

kostenvoet vreemd vermogen gebaseerd op financiering met een vaste rente. In 2025 of eerder zal 

herfinanciering noodzakelijk zijn. Enkele voorzieningen lopen langer dan deze termijn van de vaste rentes. 

Vanwege de huidige volatiliteit in marktrentes (na balansdatum) en onzekerheid op ontwikkeling van nieuwe 

rentepercentages is er voor de eenvoud, vergelijkbaarheid en eenduidigheid van berekeningen voor gekozen om 

de disconteringsvoet niet te wijzigen of te differentiëren op basis van looptijd van de voorzieningen.

Doordat sprake is van een nieuwe regeling en ervaringscijfers ontbreken is sprake van een inherente 

onzekerheid met betrekking tot  de deelnamekansen. De deelnamekansen zijn als volgt bepaald. Allereerst is 

vastgesteld welke medewerkers gedurende de looptijd van de regeling (1 september 2021 - 31 december 2025) 

op basis van leeftijd gebruik kunnen maken van de regeling. Vervolgens is een inschatting gemaakt van het 

aantal medewerkers uit deze categorie dat voldoet aan de voorwaarden van de regeling (45 jaar werkzaam in de 

sector zorg en welzijn, waarvan 20 jaar in een zwaar beroep en de laatste 5 jaar werkzaam op basis van een 

arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de VVT-sector). 

In 2020 was eeen voorziening voor verlieslatende contracten opgenomen voor een huurovereenkomst waarvan 

de locatie door Zorggroep Apeldoorn was verlaten. Inmiddels is dit verlieslatende contract met de verhuurder 

afgewikkeld tegen een lager bedrag (348k) dan in 2020 voorzien, het restant is vrijgevallen (462k).  Het verloop 

van de voorziening is zichtbaar in 5.1.5.11.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Voorziening reorganisatie

Schulden

Leasing

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

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

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

kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.

De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- 

en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden 

gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als 

operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet 

zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de 

betreffende leaseovereenkomst. 

Financiële leases 

Als de instelling optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee 

samenhangende schuld) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van 

het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide 

waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet 

bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te 

bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de 

eerste waardering van het leaseobject. De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn 

beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de instelling 

eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over 

de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object. De minimale leasebetalingen worden 

gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de 

leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet 

over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen 

worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan. 

In 2020 was er in verband met een afgekondigde reorganisatie een reorganisatievoorziening gevormd. Deze 

reorganisatie is in 2021 volledig uitgevoerd. Afwikkeling van de laatste vaststellingsovereenkomsten vind plaats 

in 2022. Deze zijn reeds getekend in 2021, derhalve zijn posities opgenomen onder kortlopende schulden (€ 
703.000) Het verloop van de voorziening is zichtbaar in 5.1.5.11.
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Algemeen

Opbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten

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.

Operationele leases 

Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 

Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt 

als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake 

operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon 

van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

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 resultatenrekening 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.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening 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.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren 

van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
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Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Ontslagvergoedingen

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 resultatenrekening gebracht.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (verlof, 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 

resultatenrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. 

Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de instelling zich aantoonbaar 

onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een 

reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie 

hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met 

inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na 

afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor 

pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening 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. 
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Pensioenen

Financiële baten en lasten

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken 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 Zorggroep Apeldoorn en omstreken. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten 

van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deelname aan Zorg en 

Welzijn is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder Zorggroep Apeldoorn en 

omstreken valt.   

De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door 

middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloon regeling met - 

voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. 

De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.

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 

dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 

gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In januari 2022 bedroeg de 

dekkingsgraad 103,7%. Het vereiste minimale niveau van de beleidsdekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds 

verwacht volgens het herstelplan binnen 10 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.   

    

Zorggroep Apeldoorn en omstreken 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. Zorggroep 

Apeldoorn en omstreken 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 ontvangen (te ontvangen) en aan derden en betaalde (te 

betalen) interest.

De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 25,0% (2020 23,5%) van het pensioengevend salaris 

dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 13.111 (2020 € 12.770). Het pensioengevend salaris 
is gemaximeerd op € 112.189 (2020 € 110.111). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever 
bedraagt 12,50% (2020 11,75%) van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks 

vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte 

rendementen.   
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Subsidies

Zorgbonus

Uitgangspunten Sociaal Domein

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract 

zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 

aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele 

activiteiten.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar behoudens een bankgarantie van € 170.000 voor de huur van een 
zorglocatie.

In de jaarrekening is geen nadere segmentatie aangebracht, aangezien ZGA alleen in de zorg en specifiek in de 

VVT-sector actief is.

Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling gemaakte kosten worden systematisch als 

opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

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.

Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft de instelling de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

gevolgd zoals hiervoor opgenomen. In de praktijk kan het lang duren voordat de geleverde Wmo-zorg in een 

kalenderjaar definitief wordt afgerekend door de gemeenten. Hierdoor is er onzekerheid over het vergoeden 

van overproductie en kunnen gemeenten geleverde zorg ter discussie stellen, waardoor deze mogelijk niet 

wordt vergoed. 

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 2022 of later.

De kosten voor de zorgbonus zijn in de jaarrekening verwerkt onder de personele kosten. De van de overheid 

ontvangen subsidie is hierop in mindering gebracht zodat de verwerking van de zorgbonus verder geen effect 

heeft op het resultaat (opbrengst/personele kosten).
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5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

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.

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

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

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

Kosten van software 243 0

Totaal immateriële vaste activa 243 0

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

Bij: investeringen 365 0

Af: afschrijvingen 122 0

Boekwaarde per 31 december 243 0

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 21.061 23.936

Machines en installaties 3.165 3.889

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.489 3.605

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.410 309

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 152 202

Totaal materiële vaste activa 29.277 31.942

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 31.942 35.214

Bij: investeringen 2.081 1.358

Bij: financial lease 0 51

Af: afschrijvingen 4.697 4.615

Af: financial lease 48 51

Bij: afschrijvingen geheel afgeschreven activa 2.728 8.583

Af: terugname geheel afgeschreven activa 2.728 8.583

Af: desinvesteringen 0 16

Boekwaarde per 31 december 29.277 31.942

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

De bedrijfsgebouwen, terreinvoorzieningen, machines en installaties van locatie Randerode worden vanaf 1 januari 2021 versneld 

afgeschreven tot 31 december 2025. Reden is het vastgestelde strategische huisvestingsplan waarin is opgenomen dat Randerode per 

1 januari 2026 een nieuw te bouwen pand betrekt.

De materiële vaste activa dienen als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen en als garantie voor leningen die zijn geborgd via 

het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande 

toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander 

zakelijk recht te bezwaren.

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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ACTIVA

3. Financiële vaste activa

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

€ €

Aanloopkosten 0 0

Spookgebouwen 0 0

Voorziening financiële activa 0 0

Totaal financiële vaste activa 0 0

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 2

Afschrijvingen 0 -419

Onttrekking voorziening 0 417

Boekwaarde per 31 december 0 0

Toelichting:

4. Voorraden 

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

€ €

Medische middelen 7 7

Overige voorraden:

Grond- en hulpstoffen 233 281

Voorraden incourant -4 -4

Totaal voorraden 235 284

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

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

€ €

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 1.359 1.529

Af: ontvangen voorschotten -570 -660

Totaal onderhanden werk 789 869

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-21

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Onderhanden werk DBC's GRZ 1.359 0 570 789

Totaal (onderhanden werk) 1.359 0 570 789

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

onder 5.1.8. De voorziening financiële vaste activa is gevormd voor niet gedekte afschrijvingskosten in het tarief NHC.
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ACTIVA

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

2020 2021 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 3.116 3.116

Financieringsverschil boekjaar 2.763 2.763

Correcties voorgaande jaren 100 0 100

Betalingen/ontvangsten -3.216 0 -3.216

Subtotaal mutatie boekjaar -3.116 2.763 -353

Saldo per 31 december 0 2.763 2.763

Stadium van vaststelling: c b

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoren

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20

€ €
Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.763 3.116

2.763 3.116

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 72.075 69.456

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 67.865 66.225

Af: voorziening overproductie 1.447 115

Totaal financieringsverschil 2.763 3.116
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ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 204 51

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 491 578
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 431 852

Overige vorderingen:

Vorderingen uit hoofde van subsidies 917 479

Vooruitbetaalde bedragen 343 342

Nog te ontvangen bedragen 398 640

Vorderingen uit hoofde van WMO en Wijkverpleging 120 186

Overige vorderingen 234 210

Totaal debiteuren en overige vorderingen 3.138 3.339

Toelichting:

9. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 10.959 10.355

Kassen 19 5

Totaal liquide middelen 10.977 10.361

Toelichting:

De Vordering op debiteuren is hoger ten opzichte van 2020 als gevolg van een hogere vordering op externe debiteuren

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar behoudens een bankgarantie van € 170.000 voor de huur van een zorglocatie.

De toename van de liquide middelen in 2020 heeft verschillende oorzaken. Deze oorzaken zijn te destileren uit het kasstroomoverzicht

op pagina 16. 

De Vorderingen uit hoofde van subsidies is hoger ten opzichte van 2020 als gevolg van de Cohortafdeling

De post Nog te ontvangen bedragen is lager ten opzichte van 2020 als gevolg van de post Sectorfonds.
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PASSIVA

10. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 523 523

Bestemmingsfondsen 15.871 14.451
Algemene en overige reserves 518 518
Totaal eigen vermogen 16.912 15.493

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2021 is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Kapitaal 523 0 0 523

Totaal kapitaal 523 0 0 523

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2021 is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Reserve Aanvaardbare Kosten 14.451 1.420 0 15.871

Totaal bestemmingsfondsen 14.451 1.420 0 15.871

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2021 is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Algemene reserve 518 0 0 518

Totaal algemene en overige reserves 518 0 0 518

Kapitaal
Saldo per Resultaat Overige Saldo per

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

Kapitaal 523 0 0 523

Totaal kapitaal 523 0 0 523

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Reserve Aanvaardbare Kosten 17.882 -3.431 0 14.451

Totaal bestemmingsfondsen 17.882 -3.431 0 14.451

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Algemene reserve 518 0 0 518

Totaal algemene en overige reserves 518 0 0 518

Toelichting:

Zie toelichting Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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PASSIVA

11. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Verandering Saldo per

1-jan-21 Disconteringsvoet 31-dec-21

€ € € € € €

- Reorganisatie 1.234 0 1.234 0 0 0

- Regeling vervroegd uittreden 0 804 0 0 0 804

- Jubileumverplichtingen 1.125 218 61 166 0 1.115

- Langdurig zieken 1.173 857 766 73 0 1.191

- Verlieslatende contracten 810 0 348 462 0 0

Totaal voorzieningen 4.342 1.879 2.409 701 0 3.110

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-21

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.311

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.799

hiervan > 5 jaar 832

Toelichting:

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

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

€ €

Schulden aan banken 10.898 12.281

Financial Lease 160 208

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 11.058 12.489

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 14.075 15.633

Bij: nieuwe leningen  (Financial Lease) 0 253

Af: aflossingen schulden aan banken 1.539 1.766

Af: aflossingen financial lease 47 45

Stand per 31 december  12.489 14.075

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.431 1.587

Stand langlopende schulden per 31 december 11.058 12.489

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.431 1.587

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 11.058 12.489

hiervan > 5 jaar 6.730 7.700

Regeling vervroegd uittreden is opgenomen conform de CAO VVT.

Langdurige zieken: In 2020 is deze voorziening herijkt waarbij tevens een correctie over voorgaand jaar van in totaal € 560k is 
verwerkt. In 2021 is de berekeningswijze van de voorziening gehandhaafd.

De voorzieningen Reorganisatie en Verlieslatende contracten zijn in 2021 afgewikkeld. Een uitgebreide toelichting is opgenomen 

onder 5.1.4. Voorzieningen op pagina 22.
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PASSIVA

Reële waarde langlopende schulden

Bedragen x € 1.000,- Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

€ € € €

Langlopende schulden 12.489 13.758 14.075 15.502

Toelichting:

13. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 1.914 1.544

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.431 1.587

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.849 5.377

Schulden terzake pensioenen 195 446

Nog te betalen salarissen, reservering vakantiegeld en -dagen 5.797 6.891

Nog te betalen kosten:

Overige nog te betalen kosten 1.856 726

Rente 66 75

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vooruitontvangen bedragen 237 941

Totaal overige kortlopende schulden 16.343 17.587

Toelichting:

De Belastingen en premies sociale verzekeringen zijn in 2021 lager door: 

De zorgbonus is door Zorggroep Apeldoorn in november 2020 en november 2021 uitbetaald. De loonheffing over de zorgbonus 2020 

heeft in 2021 plaatsgevonden. De zorgbonus 2021 was lager dan 2020, het balansdeel eindheffing is dus ook lager dit jaar. De 

zorgbonus 2020 en 2021 worden in 2022 afgerekend.

De nog te betalen salarissen en reservering vakantiegeld en -dagen is in 2021 substantieel lager door:

De uitbetaling van de in 2020 opgenomen € 0,8 mln aan vaststellingsovereenkomsten in het kader van de financiële ombuiging 
ondersteunende diensten. Ultimo 2021 resteert nog € 0,7 mln)

De Vooruitontvangen bedragen bestaande uit de continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars inzake Covid-19 zijn verrekend 

met de te  ontvangen bedragen 2022. 

31-dec-21 31-dec-20

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.
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14. Financiële instrumenten

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

Meerjarige verplichtingen

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

€
€ € € €

Huur 2.681 7.288 8.093 26.155

Operationele lease 66 82 0 148

Totaal meerjarige verplichtingen 2.747 7.370 8.093 26.303

Huurverplichtingen (bedragen x € 1)
Zorggroep Apeldoorn en omstreken huurt diverse zorglocaties met een resterende looptijd variërend van 1 tot 11 jaar.

De maandelijkse kosten voor 2022 bedragen in totaal € 224k.

Operational lease (bedragen x € 1)

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2021 op een aantal onderdelen minder goed 
vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2020 of eerder. Dit is o.a. het geval bij de opbrengsten als gevolg van de 

compensatieregelingen. Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 16 van de jaarrekening. Hoewel de opbrengsten zo 

goed mogelijk zijn ingeschat, zijn er significante verschillen tussen de jaren. Zo heeft Zorggroep Apeldoorn in 2021 veel meer leegstand 

gehad gerelateerd aan Covid dan in 2020. Oorzaak ligt in de late Coronagolf eind 2020 en vertraagde boostercampagne 2021. 

Zorggroep Apeldoorn heeft aangegeven gebruik te moeten maken van Compensatie volgens fase 4 - BR/REG-21148, het Zorgkantoor 

heeft dit eenzijdig beperkt tot een half jaar voor enkele zorgorganisaties. Hiertoe loopt een bezwaarprocedure bij de Nza. Omzet voor 

het 2e half jaar Coronacompensatie is vanuit onzekerheid over de uitkomst van deze procedure niet opgenomen. Verder is er vanuit 

de herijking een generieke macrokorting van 0,5% opgelegd, ook deze korting is verwerkt als reductie op de de omzet.  

De operationele-leaseobjecten betreffen TV's en Electrokarren. De belangrijkste bepalingen uit deze operationele lease 

overeenkomsten zijn:

                                                                                     TV's                                                           Electrokarren

- looptijd overeenkomst                                   60 maanden                                          12 maanden

- maandelijkse kosten                                        € 3,1k                                                      € 3,1k

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen

aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of

fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële

instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.  
  

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is

sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De

instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te

beheersen.  

  

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Algemeen

De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende leasecontracten, huur en overeenkomsten.
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Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft geen andere meerjarige financiële verplichtingen, anders dan

gebruikelijke onderhoudscontracten, die niet uit de balans blijken.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Algemeen

Waarborgfonds voor de zorgsector

Het obligo op de door het Waarborgfonds voor de Zorgsector verstrekte borgstellingen bedraagt maximaal

3% van de restantschuld van de geborgde leningen.

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 

vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het 

macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, 

respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren 

kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve 

een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk 

is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister 

van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2021 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 24.915,9 miljoen (prijsniveau 2020).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen definitief inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. 

Zilveren Kruis heeft een macrokorting van 0,5% opgelegd, deze is verwerkt in het budget. Zorggroep Apeldoorn en omstreken is niet in 

staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te 

kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 

2021.
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Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Vooruitbe-

richting en en rechten van talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele Kosten van immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom software 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 0 365 0 365

- afschrijvingen 0 0 0 122 0 122

- 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 0 243 0 243

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 0 0 0 365 0 365

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 122 0 122

Boekwaarde per 31 december 2021 0 0 0 243 0 243

Afschrijvingspercentage - - - 33% -
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Financial Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa Lease

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 65.101 9.180 9.140 309 253 83.983

- cumulatieve afschrijvingen 41.164 5.291 5.535 0 51 52.041

 

Boekwaarde per 1 januari 2020 23.936 3.889 3.605 309 202 31.942

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 71 67 541 1.401 0 2.081

- Herclassificatie 89 69 142 300 0 0

- afschrijvingen 3.036 861 799 0 50 4.745

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  aanschafwaarde 1.038 159 1.531 0 0 2.728

  cumulatieve afschrijvingen 1.038 159 1.531 0 0 2.728

- 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) -2.875 -724 -116 1.101 -50 -2.664

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 64.223 9.158 8.292 1.410 253 83.336

- cumulatieve afschrijvingen 43.162 5.993 4.803 0 101 54.059

Boekwaarde per 31 december 2021 21.061 3.165 3.489 1.410 152 29.277

Afschrijvingspercentage 2%, 2,5%, 5% en 10% 5% en 10% 10%, 12,5%, 20% en 33% 0,0% Annuïtair
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BIJLAGE

 5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Einde 

rentevast-

periode

Restschuld 

31 

december 

2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing 

in 2021

Restschuld 

31 

december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflossings-

wijze

Aflossing 

2022
Gestelde zekerheden

 €  %  €  €  €  €  €  € 

ASR 1-mei-69 1.815.121 50 Hypothecair 6,63% 1-mei-22 72.605 0 36.302 36.303 0 1 Lineair 36.302 Gemeente Apeldoorn

ASR 1-mei-69 1.815.121 50 Hypothecair 6,63% 1-mei-22 72.605 0 36.302 36.303 0 1 Lineair 36.302 Gemeente Apeldoorn

Bank Ned. Gemeenten 27-dec-01 3.175.000 20 Hypothecair 4,94% 27-dec-21 158.750 0 158.750 0 0 0 Lineair 0 Waarborgfonds voor de zorg

Ned Waterschapsbank 19-nov-13 3.375.000 10 Hypothecair 2,04% 19-nov-23 1.012.500 0 337.500 675.000 0 2 Lineair 337.500 Staat der Nederlanden

Bank Ned. Gemeenten 14-jun-10 7.400.000 20 Hypothecair 3,50% 14-jun-30 3.700.000 0 370.000 3.330.000 1.480.000 9 Lineair 370.000 Waarborgfonds voor de zorg

Rabobank International 15-jun-15 12.000.000 20 Hypothecair 3,40% 15-jun-35 8.850.000 0 600.000 8.250.000 5.250.000 14 Lineair 600.000 Eerste hypotheek op al het in bezit 

zijnde onroerend goed, pro rata 

t.b.v. Rabobank, Wfz en gem. 

Apeldoorn. Eerste pandrecht op 

alle roerende zaken, mede t.b.v. 

het Wfz. Negatieve pledge, 

positieve pledge, pari passu & no 

further indebtness. Debt ratio ad. 

1,4. Solvabiliteitsratio ad. 25%

BNP Parisbas 15-jan-20 253.221 5 Financial lease 5,49% 15-dec-24 207.968 0 47.496 160.472 0 3 Annuïtair 50.493 -

Totaal 14.074.428 0 1.586.350 12.488.078 6.730.000 1.430.597
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 12.391 11.479

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 70.800 69.499

Opbrengsten Wmo 1.092 1.315

Overige zorgprestaties 889 1.363

Totaal 85.172 83.657

Toelichting:

Continuïteits Hardheids-

bijdrage Meerkosten clausule Totaal

Compensatieregelingen COVID-19 € € € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 174 174 348

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 2.595 1.226 3.821

Opbrengsten Wmo 18 18

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg 674 674

Overige zorgprestaties 0

2.787 1.226 848 4.861

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 613 317

Overige Rijkssubsidies 444 431

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 198 288

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 28 52

Totaal 1.284 1.087

Toelichting:

In de post 'Opbrengsten zorgverzekeringswet' is een mutatie op onderhanden DBC's begrepen van € -/- 170.000 (2020: € + 
46.500).

In de opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2021 de volgende bedragen verwerkt ten 

aanzien van de COVID-19 compensatieregelingen:

De toename van de Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS wordt veroorzaakt door een hogere subsidie Parktijkleren en 

Stagefonds.

In de WLZ zijn de beschikbare kwaliteitsgelden, voor zover daarin nog ruimte was, deels benut voor de COVID compensatie. De 

bedragen van de COVID-19 compensatie zijn nog niet definitief vastgesteld, zoals is toegelicht onder de niet uit de balans 

blijkende rechten en verplichtingen is derhalve nog sprake van enige onzekerheid. In 2021 is ook de beschikbaarheidsbijdrage 

over het jaar 2020 ingeboekt ( € 422.000).
De overige zorgprestaties zijn in 2021 substantieel lager dan 2020 door het stoppen met Wijkverpleging, medio augustus.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige dienstverlening 190 256

Vergoeding voor huur onroerend goed 82 87

Maaltijden 29 43

Diverse verstrekkingen 207 215

Waskosten cliënten 253 284

Overige bedrijfsopbrengsten 57 133

Totaal 818 1.018

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 43.637 46.460

Sociale lasten 6.376 6.458

Pensioenpremies 3.597 3.317

Andere personeelskosten: 1.793 1.582

Subtotaal 55.403 57.816

Personeel niet in loondienst 7.809 7.272

Totaal personeelskosten 63.212 65.089

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): 1.044 974

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.044 974

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

Op de regel “lonen en salarissen” is in 2021 een bedrag vermeld ad € 1.345.000 inzake uitgekeerde zorgbonussen. Dit bedrag is 
inclusief inzake verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is ook opgenomen in de post “lonen en salarissen” voor 
hetzelfde bedrag. In 2022 vindt de defintieve afrekening van de zorgbonussen (2020/2021) plaats middels aanlevering van 

verantwoording aan de subsidie instantie, waarna bij enkele instanties op basis van een steekproef de rechtmatige betaling zal 

worden geverifieerd.

Op de regel “lonen en salarissen” is in 2021 een bedrag vermeld ad  € 804.303 inzake dotatie voorziening regeling vervroegd 
uittreden. In vergelijking met 2020 zijn de salariskosten in 2021 substantieel lager doordat in 2020 de opboeking van de 

voorziening reorganisatie is gedaan (€ 1.233.000) en de opboeking van verlof (€ 1.342.000) hoger was dan in 2021.

De zorgbonus is naar inzicht van de Raad van Bestuur in de bijdrage aan de zorg voor bewoners toegekend. Aangezien binnen ZGA 

een ieder binnen, maar voor Covid ook buiten haar functiegebied is ingezet om de zorg voor bewoners te waarborgen, de 

maatregelen rond Covid te implementeren en/of in een situatie te werken met significant hogere werkdruk is de bonus toegekend 

aan alle medewerkers behalve MT-leden. 

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed en andere bedrijfsmatige 

opbrengsten):
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €
Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 122 0

- materiële vaste activa 4.745 4.695

- financiële vaste activa 0 2

Totaal afschrijvingen 4.867 4.697

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 5.631 5.381

Algemene kosten 3.927 4.794

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.300 3.033

Onderhoud en energiekosten 2.125 2.436

Kosten uitbesteding onderaannemers 0 0

Huur en leasing 2.776 2.740

Dotaties en vrijval voorzieningen -462 478

Totaal overige bedrijfskosten 17.298 18.862

Toelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentelasten -467 -533

Rentelasten financial lease -10 -13

Subtotaal financiële lasten -477 -546

Totaal financiële baten en lasten -477 -546

In 2021 zijn door Covid-19 substantieel meer kosten gemaakt voor onder meer beschermingsmiddelen door zowel de Cohort 

afdelingen als de reguliere zorgafdelingen. 

De algemene kosten zijn € 867.000 lager ten opzichte van 2020 als gevolg van lagere advieskosten en lagere overige algemene 
kosten. De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn € 267.000 hoger ten opzichte van 2020 door kosten Covid-19. De 
voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn € 250.000 hoger ten opzichte van 2020 als gevolg van kosten door Covid-19.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

28. Honoraria accountant 2021 2020

€ €
De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 66 73

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen) 19 18

3 Fiscale advisering 17 55

4 Niet-controlediensten 22 40

Totaal honoraria accountant 124 186

Toelichting:

29. Transacties met verbonden partijen

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

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder de 

WNT verantwoording.

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2021 (2020) hebben betrekking op de totale honoraria 

voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 (2020), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 (2020) zijn 

verricht. De gepresenteerde kosten zijn inclusief BTW.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2021

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

185.000

11.817

185.000

185.000

N.v.t.

193.000

Bestuurder

01/01 – 31/12

A. Bouwmeester

173.183

1,0

Ja

12.781

193.000

180.219

N.v.t.

193.000

A. Bouwmeester

30. WNT-verantwoording 2020 Zorggroep Apeldoorn en omstreken

De WNT is van toepassing op Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Het voor Zorggroep Apeldoorn en omstreken 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 193.000. Zorggroep Apeldoorn en omstreken is ingedeeld in klasse IV (11 
punten).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt

1,0

Ja

Bestuurder

01/01 – 31/12
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Gegevens 2021

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2021

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

18.500

Lid Lid Lid

01/01 – 31/12

12.950 12.950 12.950

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

27.750 0 18.500

J.C.M. Tadema-Koomen E.B. Joustra L.T. van Bloois

17.575 0 14.800

01/01 – 31/12 - 01/01 – 31/12

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

R. Roesink-Christiaens J.M.J. Collette G.J. Uljee

10.252

Voorzitter - Lid

Voorzitter Voorzitter Lid

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

16.815 12.135 19.300

14.800

7.323 14.800

10.252 7.323

01/01 – 31/07 01/08 – 31/12

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

01/01 – 31/12

R. Roesink-Christiaens J.M.J. Collette G.J. Uljee

Lid

12.950 12.950 12.950

19.300 19.300 19.300

Lid Lid

18.500

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

18.500

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

12.950 12.950 12.950

J.C.M. Tadema-Koomen E.B. Joustra L.T. van Bloois
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2020 is in verband met onzekerheid rond financiering van de Covid uitbraak een beroep gedaan op de fiscale 

regeling om de betaling loonbelasting uit te stellen (2,7M). In 2021 is dit bedrag aangehouden vanwege het 

langdurig uitblijven van verscheidene betalingen. Inmiddels zijn betalingen toegezegd voor het eerste half jaar van 

2022. Hiertoe is door de RvB besloten dat er geen grond was voor aanhoudende onzekerheid. Hiertoe is de betaling 

van het uitgestelde bedrag per omgaande voldaan in Q1 2022.

Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2021 op een aantal onderdelen 
minder goed vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2020 en zeker met eerdere jaren. Dit is o.a. het geval bij de 

opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 

16 van de jaarrekening. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel sprake van een unieke 

situatie en kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige discussie ontstaat over een 

(beperkt) deel van het bedrag.

De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en 

vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2022.

De raad van toezicht van de Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd 

in de vergadering van 25 mei 2022.

De gebeurtenissen in Oekraïne hebben inmpact op een breed scala aan onderdelen die belangrijk zijn voor de 

bedrijfsvoering binnen ZGA. De prijsstelling vanuit de Nza houdt hier nog geen rekening mee. Dit betekent dat 

Zorgorganisaties dit zelfstandig op moeten vangen. Zorggroep Apeldoorn heeft haar liquiditeitspositie versterkt de 

afgelopen jaren en kan dit zeker een jaar dragen. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

M. Mahler V. Schouten

J.M.J. Collette G.J. Uljee

J.C.M. Tadema-Koomen E.B. Joustra

L.T. van Bloois
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Zorggroep Apeldoorn e.o. heeft 13 nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

In de statuten, Artikel 11, is bepaald dat het behaalde resultaat ten gunste c.q. ten laste van de betreffende 

reserves wordt gebracht.
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken

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 2.595.000€            174.000€           18.000€             2.787.000€        
Compensatie personele meerkosten corona 1.226.000€            1.226.000€        
Compensatie materiële meerkosten corona -€                   
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                   
Overige corona-compensatie 848.000€           848.000€           
Totaal toegekende corona-compensatie 3.821.000€           1.022.000€        18.000€             -€                   -€                   -€                   4.861.000€        

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

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021 3.821.000€           1.022.000€        18.000€             -€                   -€                   -€                   4.861.000€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2021 70.800.000€          12.391.000€      1.092.000€        2.991.000€        87.274.000€      
- begroting 2021 67.649.000€          10.285.000€      1.316.000€        3.778.000€        83.028.000€      
- jaarrekening 2020 69.499.000€          11.479.000€      1.315.000€        3.470.000€        85.763.000€      
- jaarrekening 2019 62.787.000€          10.445.000€      1.518.000€        3.482.000€        78.232.000€      

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 

2021 in opbrengsten 2021

5,40% 8,25% 1,65% #DEEL/0! #DEEL/0! 0,00% 5,57%

*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 1.420.000€        1.116.894€        -3.431.000€       -762.000€          
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 1,63% 1,35% -4,00% -0,97%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. 0,28% 5,63% 2,60%

nvt

nvt

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.

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Apeldoorn

8154763

Zorggroep Apeldoorn heeft in al haar facetten van dienstverlening en bedrijfsvoering te maken gehad met Covid-19. We hebben veel bewoners aan verloren, soms op tragische wijze door de verplichte 

afsluiting van de verpleeghuizen in de eerste lockdown. Personeelsleden zijn direct of indirect geraakt door Coronabesmettingen, waarvan helaas enkelen nog steeds met de gevolgen kampen. 

Zorgpersoneel is fysiek en mentaal zwaar belast in de afgelopen maanden. De coronacrisis heeft ook een unieke saamhorigheid gebracht in de samenwerking tussen veel interne bedrijfonderdelen, tussen 

zorginstellingen in de regio en gemeente Apeldoorn. Diensten zijn voor elkaar opgevangen over disciplines heen en personeel is uitgeleend. Zorgverleners hebben binnen de mogelijkheden het maximale 

voor onze bewoners kunnen betekenen en zijn hier door velen voor bedankt of beloond. Verder heeft Zorggroep Apeldoorn met hulp van collega organisaties en defensie het Zorghotel Chrysant de gehele 

periode voor de regio beschikbaar kunnen houden. Kernwoorden van deze periode zijn verdriet, samen en enorme inzet van medewerkers en vrijwilligers voor de bewoners van Zorggroep Apeldoorn en 

omstreken..    
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Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder 1

Naam en ondertekening bestuurder 2

Naam en ondertekening bestuurder 3

Ondertekening door het bestuur

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 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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