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I

BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE

I

Bestuursverslag van de directie
Het jaar 2020 is door de Covid-19 uitbraak een bijzonder jaar geweest.
Elke dag van waarde zijn is de missie van Stichting Landzijde en haar zorgboerderijen. Landzijde wil
en kan belangrijk zijn voor mensen, die elk om hun eigen reden, juist ons nodig hebben om
gestimuleerd te worden actief te zijn, stabiel te blijven, zich te ontwikkelen, tot rust te komen, te
genieten of om misschien de stap naar een (meer) zelfstandige plek in de maatschappij te kunnen
maken.
Onze kernactiviteit is het leveren van zorg. De zorg wordt geboden op zorgboerderijen waarmee
Landzijde een Samenwerkingsovereenkomst heeft. Waar de zorgverlening normaal gesproken soepel
verleend kan worden, blijkt het organiseren van een betekenisvolle dag in 2020 met de uitbraak van
de Covid-19 pandemie in een keer een uitdaging.
Maar zorgboer ben je niet voor niets. Je hebt hart voor mensen en haalt zelf ook betekenis uit het
organiseren van een mooie dag voor de deelnemers. Het sluiten van de zorgboerderijen - na de
persconferentie op 15 maart, waarbij de sociale onthouding de belangrijkste nieuwe maatregel was
om de snelheid waarmee het aantal besmettingen toenam af te gaan remmen - betekende geenszins
dat deelnemers uit beeld zijn geraakt. Ondanks dat we geen zorgcontinuïteit konden bieden zoals we
gewend zijn, boden vrijwel alle zorgboeren zorg op afstand op ontroerende en creatieve wijze,
afhankelijk van de doelgroep en zorgzwaarte. Bij schrijnende situaties en aan kinderen van ouders in
cruciale beroepen blijven we dagbesteding bieden.
Vanaf begin mei zijn de zorgboerderijen de zorg weer gaan opschalen met in achtneming van de
RIVM richtlijnen. Op veel boerderijen is er genoeg fysieke ruimte aanwezig waardoor dit ook goed
mogelijk is.
Met dank aan de overheid voor de geboden compensatieregelingen omzetderving en dankzij onze
financiële reserves hebben we de zorgboeren kunnen compenseren en is er geen enkel
continuïteitsprobleem voor Landzijde.
Ondanks dat de Covid-19 pandemie nog aanwezig is in 2021 en er minder compensatieregelingen zijn
voor omzetderving zal Landzijde ook in 2021 de zorgverlening kunnen continueren en treffen we een
bestemmingsreserve om de zorgboeren te compenseren als zij omzetderving ten gevolge van de
Covid-19 pandemie ondervinden.
Het vertalen van de ontwikkelingen en richtlijnen naar de boeren, de uitvoering van praktische
maatregelen op de boerderijen en de verantwoording en financiële afhandeling als gevolg van de
Coronamaatregelen met overheden, zorgverzakeraars, PGB houders en in hoofd- onderaannemer
constructies heeft van boeren en medewerkers van Landzijde veel gevraagd, maar ook is de kracht
van onze samenwerking zichtbaar geworden. De eensgezindheid om met elkaar door deze crisis heen
te komen was enorm. Als bestuurders zijn we trots en dankbaar dat we ook in dit bijzondere jaar als
Landzijde Elke dag van waarde hebben kunnen zijn.

________________________
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II

JAARREKENING

II.1 Balans per 31 december 2020
ACTIVA
2020
€
Vaste activa

2019
€

647.216

620.703

77.108

68.948

1.132.096

1.251.941

3.718

272.736

4.846.858

4.584.629

6.059.780

6.178.254

6.706.996

6.798.957

1.593.338
2.393.022
625.933

1.558.130
2.975.868
238.212

4.612.293

4.772.210

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

2.094.703
2.094.703

2.026.747
2.026.747

Totaal passief

6.706.996

6.798.957

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen

Totaal actief

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserve

________________________
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II.2 Resultatenrekening over 2020
2020
€

€

2019
€

€

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overig

14.356.704

14.506.666

55.000

-

198.002

393.143

Som der bedrijfsopbrengsten

14.609.706

14.899.809

Bedrijfslasten:
Doorbetalingen aan derden
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

11.981.710

11.764.487

1.358.891

1.377.723

27.673

31.206

1.063.188

1.072.710

Som der bedrijfslasten

14.431.462

14.246.126

178.244

653.683

10.589

3.602

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

167.655

650.081

Resultaat uit projecten

327.572-

114.576-

RESULTAAT

159.917-

535.505

Financiële baten en lasten

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt verdeeld op basis van omzetverhouding.
Het project resultaat de Kwekerij wordt in mindering gebracht op de algemene en overige reserves.

Bestemming van het resultaat

€

Toevoeging bestemmingsfonds (%WLZ)
21%
Toevoeging algemene en overige reserves
79%
Mutatie algemene reserve inzake De Kwekerij
Mutatie bestemmingsreserve zorgvernieuwing
Mutatie bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering
Mutatie bestemmingsreserve coronacompensatie
Totaal verdeeld resultaat

________________________
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2020
€

€
35.208
-255.274
-327.572
-62.279
-50.000
500.000
-159.917

2019
€
21%
79%

136.517
464.767
-114.576
48.797
0
0
535.505
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II.3 Kasstroomoverzicht
31-12-2020
€

31-12-2019
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties egalisatierekening
- mutaties voorzieningen

-159.917

172.844
-

535.505

203.292
-147.570
172.844

55.722

Veranderingen in werkkapitaal:
- vooraden
- vorderingen en overlopende activa (incl. deb)
- vordering uit hoofde van bekostiging
- kortlopende schulden (exclusief schulden
aan kredietinstellingen)

-8.160
119.845
269.018

16.863
74.335
-184.563

67.956

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

380.477
448.659

287.112

461.586

878.339

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

199.357
-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

208.106
-

199.357

208.106

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Overige mutaties eigen vermogen
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen (inclusief
kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

Saldo liquide middelen per einde boekjaar
Saldo liquide middelen per begin boekjaar
Mutatie in boekjaar

________________________
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-

-

-

-

262.229

670.233

4.846.858
4.584.629

4.584.629
3.914.396

262.229

670.233
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II.4 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
Algemene gegevens
Stichting Landzijde is statutair (en feitelijk) gevestigd te Purmerend aan de Stationsweg 36 , en is
geregistreerd onder KvK-nummer 37121910.
De belangrijkste activiteiten zijn het leveren van een zinvolle dagbesteding aan kinderen,
volwassenen en ouderen en bieden van logeren aan kinderen.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
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.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het effecft van de
coronacrisis op de continuïteit is nihil. Het effect van de coronacrisis op de organistatie wordt
uiteengezet bij de onzekerheden opbrengstverantwoording op bladzijde 18.
Vergelijkende cijfers
Waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers 2019 geherrubriceerd teneinde de vergelijking
met 2020 te vereenvoudigen.
Schattingen
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.
Verder wordt opgemerkt dat de jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de gemaakte
afspraken en opgestelde regelingen in het kader van Covid-19: de beleidsregel
SARS-CoV-2 virus BR/REG-20158c, regelingen inzake corona-compensatie en meerkosten en
andere afspraken. De beoogde doelstellingen en de strekking van deze regelingen zijn helder.
Echter, de nadere uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking is op dit moment nog niet
voor alle regelingen bekend/geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de
jaarrekening verwerkt en (waar nodig) toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van
reguliere schattingen die normaliter worden gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Activa en passiva
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 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.

________________________
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Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief
of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk
in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet
te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's
met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen
in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt
dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit,
wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van
Stichting Landzijde.
Immateriële en materiële vaste activa
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 materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen
en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van
een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of
verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actie plaatsvindt op grond van
een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de
contante waarde van de verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief,
wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover
de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde
van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
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:
• Verbouwingen: 10%
• Machines en installaties: 20%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10%.
• Inventarissen: 20%
• Vervoersmiddelen: 20%.
• ICT investeringen: 20%
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige
bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

________________________
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Voorraden
De voorraden potplanten zijn gewaardeerd tegen 50% van de verwachte opbrengstwaarde.
Vorderingen
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.
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).
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.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
Schulden
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.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Algemeen
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.
Omzetverantwoording
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te
verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat,
dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden
bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de
balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en
kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan
opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening).
Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening
gehouden met de na-indexering.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin
de baten zijn verantwoord.
________________________
Jaarrekening 2020
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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. 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.
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.
Pensioenen
Stichting Landzijde heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Landzijde. De verplichtingen, die voortvloeien uit
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Zorg en Welzijn. Stichting Landzijde betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever
wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2020 bedroeg
de dekkingsgraad 91%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%.
PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld voor De Nederlansche Bank.
Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.
Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode.
Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren
naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan.
Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%.
Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de
pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig
uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later
te indexeren).
Volgens de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad
op 31 december 2020 lager zou zijn dan 104,3%. In verband met de coronacrisis is deze norm
verlaagd tot 90%. Aan deze norm wordt op 31 december 2020 voldaan.
PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten.
Landzijde 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.
Landzijde heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
in de jaarrekening verantwoord.

________________________
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Overheidssubsidies
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 Stichting Landzijde
gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen
in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.
Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en Jeugdwet-omzet heeft stichting Landzijde 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 en schattingsrisico's in de omzet van instellingen, die naar beste weten zijn
geschat door de raad van bestuur van de stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot
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, retourberichten iWmo, overeengekomen social return en specifieke bevindingen
uit controle van de verantwoordingen.
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg
aan alle gemeenten waar Stichting Landzijde een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het
landelijke ISD-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd en verlangen een
verantwoording gebaseerd op eigen verantwoordingsmodellen. 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.
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 en beleggingen die zonder beperkingen en
zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden
omgezet in geldmiddelen.
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.
GRONDSLAGEN VOOR GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden
aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

________________________
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II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
2020

2019

€

€

Boekwaarde van de investeringen ten behoeve van Landzijde
Boekwaarde van de investeringen ten behoeve van project Kwekerij

73.640
573.576

101.313
519.390

Balans per 31 december

647.216

620.703

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

620.703
199.357
172.844

615.889
208.106
203.292

Boekwaarde per 31 december

647.216

620.703

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

De materiële vaste activa zijn nader gespecificeerd in Bijlage A bij deze jaarrekening.
Voor het jaar 2021 is er in 2020 reeds een bedrag van € 142.411 geinvesteerd in de uitbreiding
van de afdeling potplanten van De Kwekerij.
In het jaar 2020 is over deze investeringen nog niet afgeschreven.
Vlottende activa
Voorraden

77.108

68.948

Balans per 31 december

77.108

68.948

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

1)

408.494

421.649

Vorderingen inzake Wmo en Jeugdwet

2)

630.105

759.790

Omzetbelasting (inzake project kwekerij)

44.750

18.665

Bankgarantie huur pand

13.395

13.395

Certificaten Royal Flora Holland

16.230

13.862

5.336

1.496

13.786

-

-

23.084

Pensioenen
Vooruit betaalde bedragen
Overige vorderingen
Balans per 31 december

1.132.096

1.251.941

1) Debiteuren
Binnen dit saldo is een voorziening van € 58.787 aanwezig voor dubieuze debiteuren.
(2019: € 37.680)
In deze balanspost is voor een bedrag van € 231.977 aan "Nog te factureren" per balansdatum
opgenomen (2019: € 245.614).
2) Vorderingen inzake Wmo en Jeugdwet
Binnen dit saldo is een voorziening van € 88.054 aanwezig voor mogelijke verschillen inzake
afwikkeling van de productie met gemeenten (2019: € 67.501).

________________________
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II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
2020
Vordering uit hoofde van bekostiging

2019

€

€

Balans per 31 december

3.718

2020

2019

€

Bij/af: Financieringsverschil boekjaar

Totaal

€

€

272.736

272.736

3.718

Bij/af: Correcties voorgaande jaren

-

Bij/af: Betalingen/ontvangsten
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling

2018

€

Saldo per 1 januari

272.736

83.817

83.817

356.553-

356.553-

3.718
a

3.718

-

-

c

3.718

c

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraar
c = definitieve vaststelling
De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt:
2020
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg

2019
€

2.918.325

2.781.082

- vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
- andere vergoedingen

2.914.607
-

2.508.346
-

Totaal

2.914.607

2.508.346

3.718

272.736

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Financieringsverschil boekjaar

In dit wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2020 is de nog niet ontvangen
overproductie ad € 88.508 in mindering gebracht.

________________________
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II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
2020

2019

€

€

Liquide middelen
Rabobank 14.27.48.498

952.163

516.641

3.319.322

13

Rabobank 10.86.59.267

2.137

2.718

Rabobank 10.86.59.275

31.741

32.993

326

302

512.984

513.045

Rabobank 10.19.255.110

ING-Bank
ING-Bank Vermogen Spaarrekening
Rabobank Doelreserveren

-

3.503.978

Kassen

11.935

2.939

Voorraad pasmunt

16.250

4.000

Gelden onderweg

-

8.000

Balans per 31 december

4.846.858

4.584.629

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

________________________
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II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
PASSIVA
Eigen vermogen

2020
€

Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserve

2019
€

1.593.338
2.393.022
625.933
4.612.293

1.558.130
2.975.868
238.212
4.772.210

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te gegeven:

Stand
1-1-2020
€

Reserve aanvaardbare kosten (AWBZ t/m 2014)
Reserve aanvaardbare kosten (WLZ vanaf 2015)

ResultaatBestemming
€

1.174.617
383.513

NVT
35.208

1.558.130

35.208

Overige
Mutaties

Stand
31-12-2020

€

€
NVT

1.174.617
418.721
-

1.593.338

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te gegeven:

Stand
1-1-2020
€

Algemene reserve

ResultaatBestemming
€

2.975.868

582.846-

2.975.868

582.846-

Overige
Mutaties

Stand
31-12-2020

€

€
2.393.022
-

2.393.022

Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt weer te gegeven:

Stand
1-1-2020
€

Zorgvernieuwing 1)
Deskundigheidsbevordering 2)
Coronacompensatie 3)

188.212
50.000
0
238.212

ResultaatBestemming
€
62.27950.000500.000
387.721

Overige
Mutaties

Stand
31-12-2020

€

€

-

125.933
500.000
625.933

1) De bestemmingsreserve zorgvernieuwing is gevormd om de verdere ontwikkeling van zorg
in combinatie met onderwijs mogelijk te maken en te versterken (BuitenGewoonLeren).
2) De bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering is gevormd ter financiering van
deskundigheidsbevordering van cliënten, medewerkers van Landzijde
en de aangesloten zorgboerderijen. In het jaar 2020 is deze bestemmingsreserve gebuikt voor de
scholing aan zorgboeren.
3) De bestemmingsreserve coronacompensatie is gevormd ter financiering van de gederfde omzet
van de zorgboerderijen als gevolg van corona.

________________________
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II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
2020
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

2019

€

€

1.832.486

1.790.907

115.042

123.219

-

-

Reservering vakantiegeld

95.866

83.338

Overlopende passiva en overige kortlopende schulden

51.309

29.283

2.094.703

2.026.747

Loonbelasting en premie volksverzekeringen
Pensioenen (onder overige vorderingen)

Balans per 31 december

________________________
Jaarrekening 2020
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II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per balansdatum was een huurovereenkomst aanwezig voor de locatie Stationsweg 36 te Purmerend.
Deze overeenkomst is aangegaan per 1 september 2019 en heeft een looptijd tot en met
31 augustus 2024.
Huur 2021:

€ 55.742

Per balansdatum is tevens een pacht contract aanwezig voor de locatie
Osdorperweg 937, gemeente Amsterdam. De pachtprijs bedraagt € 7.286 per jaar.
Deze pachtovereenkomst is aangegaan voor de duur van 12 jaar, ingaande 1 mei 2009.
De Kwekerij is voor het geschikt maken van de kassen voor de uibreiding van teelt van potplanten
een aanvullende investeringsverplichting aangegaan van € 189.000.
Onzekerheden opbrengstverantwoording:
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de
gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn
op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker.
Landzijde heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt
van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen.
Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.
Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies.
Voor het jaar 2020 richt deze onzekerheid zich specifiek op de corona-compensatie.
Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig
mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten.
Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel
bijgesteld worden.
Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden waarin deze bijstelling
voldoende aannemelijk wordt.
Landzijde verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievastleggingen en de vaststelling
van de coronacompensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

________________________
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II.6 Mutatieoverzicht materiele vaste activa

Inventaris installaties/ Automatiinrichting
sering
Afschrijvingspercentages

20%

20%

20%

Kassen
bouw

Vervoer
middelen

10%

20%

Publieksruimte
10%

Substraat
Kwekerij
10%

Teelt

Totaal
materiele
vaste activa

Tweede
Investering
potplantenkas potplanten

10%

10%

10%

Stand 1 januari 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

98.306
33.791
64.515

190.811
117.118
73.693

64.837
27.615
37.222

156.531
156.531
-

158.740
96.519
62.221

312.492
193.366
119.126

312.543
180.213
132.330

158.636
88.283
70.353

82.565
33.028
49.537

14.632
2.926
11.706

1.550.093
929.390
620.703

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

6.154
17.627

5.492
24.165

11.491

-

45.300
31.037

31.250

31.254

16.300

8.257

142.411
1.463

199.357
172.844

Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
16.326
Afschrijvingen
16.326

75.474
75.474

7.388
7.388

156.531
156.531

26.407
26.407

-

-

34.105
34.105

-

-

316.231
316.231

18.673-

11.491-

-

14.263

140.948

26.513

Desinvesteringen
Aanschafwaarde
Afschrijvingen

11.473-

31.250-

31.254-

16.300-

8.257-

Stand 31 december 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

88.134
35.092

120.829
65.809

57.449
31.718

-

177.633
101.149

312.492
224.616

312.543
211.467

124.531
70.478

82.565
41.285

157.043
4.389

1.433.219
786.003

Boekwaarde

53.042

55.020

25.731

-

76.484

87.876

101.076

54.053

41.280

152.654

647.216

Ten behoeve van Landzijde
Ten behoeve van project Kwekerij

48.119
4.923

55.020

25.521
210

-

76.484

87.876

101.076

54.053

41.280

152.654

73.640
573.576

Totaal boekwaarde

53.042

55.020

25.731

-

76.484

87.876

101.076

54.053

41.280

152.654

647.216

Verdeling activa

________________________
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II.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2020
BATEN
2020
€

2019
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg
Voorziening overproductie Wlz
Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Wlz
Correctie WMO budget voorgaande jaren
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengst Jeugdwet toegerekend aan Buiten Gewoon Leren
Opbrengsten WMO
Opbrengsten Beschermd Wonen
Opbrengsten Persoons Gebonden Budgetten
Opbrengsten Aangenomen Trajecten
Totaal

3.006.833
-88.508
85.230
-92.016
1.804.440
-174.785
6.911.374
6.356
857.688
2.040.092
14.356.704

2.864.487
-83.405
327.713
6.935
1.771.287
-206.441
6.805.844
24.990
835.646
2.159.611
14.506.666

In 2020 is een voorziening van € 88.508 opgenomen vanwege overschrijding van het herschikkingsplafond
als gevolg van overproductie (cf. bekostigingscyclus WLZ).
In de omzet WLZ is voor een bedrag van € 463.072 aan compensatie omzetderving opgenomen
en daarnaast is in de omzet WMO en Jeugdwet voor een bedrag van € 462.042 respectievelijk € 173.368 aan
compensatie omzetderving opgenomen.
In het projectresultaat van De Kwekerij (zie bijlage) is voor een bedrag van € 138.605
aan doorlopende kosten en compensatie meerkosten corona opgenomen.
Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie in 2020.
De in de opbrengsten verwerkte corona-compensatie is daarom gebaseerd op een schatting.
Daarbij is rekening gehouden met de extra gemaakte coronakosten, toepasselijke wet- en regelgeving
voor de compensatie daarvan en de voorlopige afspraken met zorgfinanciers over de corona-compensatie.
Het kan zijn dat de corona-compensatie op een ander bedrag wordt vastgesteld dan waarmee in
deze jaarrekening rekening is gehouden. De effecten die hiermee gepaard gaan zullen worden verwerkt
in de jaarrekening van het boekjaar waarin deze effecten voldoende aannemelijk worden.

Subsidies
Overige subsidies

55.000

-

Totaal

55.000

-

Overige omzet
Opbrengsten Vriendentuinen
Opbrengsten Buiten Gewoon Leren (incl. Jeugdzorg)

198.002

5.590
387.553

Totaal

198.002

393.143

Overige bedrijfsopbrengsten

________________________
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II.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2020

LASTEN
2020
€

2019
€

Doorbetalingen
Inkoop zorg (inclusief vervoer)
Mutatie voorziening transitie AWBZ-WMO
Regiosteunpunten
Overige doorbetalingen

11.730.406
187.473
63.831

11.668.699
-102.750
144.468
54.070

11.981.710

11.764.487

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

1.054.407
148.039
90.024
58.768

1.066.513
164.983
94.477
44.472

Totaal lonen en salarissen

1.351.238

1.370.445

7.653

7.278

1.358.891

1.377.723

16,39

16,47

16.396
11.277

18.452
12.754

27.673

31.206

6.473
260.281
239.169
474.642
82.623

22.901
337.106
222.587
373.975
116.141

1.063.188

1.072.710

Personeelskosten

Personeel niet in loondienst

Specificatie gemiddeld aantal in FTE's Landzijde:

Afschrijvingen vaste activa (excl. Kwekerij)
Inventaris
Automatisering
Overige bedrijfskosten
Kosten Vriendentuinen
Kosten Buiten Gewoon Leren
Kantoorkosten
Algemene kosten
Huisvestingskosten

________________________
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II.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2020
2020
€

2019
€

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Automatiseringskosten
Mutatie voorziening automatisering

46.826
4.751
187.592
-

42.245
9.033
216.309
45.000-

239.169

222.587

30.906
42.906
53.883
29.047
76.629
95.669
16.997
128.605

5.657
38.354
45.231
52.018
56.224
63.787
6.480
106.224

474.642

373.975

58.341
24.282

65.338
50.803

82.623

116.141

10.589

3.602

10.589

3.602

Algemene kosten
Tevredenheidsonderzoek
Accountantskosten en administratie- en advieskosten
Opleidingen en trainingen
Contributie Federatie Landbouw & Zorg
Zakelijke lasten en verzekeringen
Oninbare debiteuren / dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Verkoop / marketingkosten
Andere algemene kosten (incl. bestuurskosten/adviesraden)

Huisvestingskosten 1)
Huurlasten
Energie, schoonmaak en overige heffingen

1) In 2019 is er sprake van gedeeltelijke dubbele woonlasten (2 panden) en
verhuis- en inrichtingskosten.
Financiële baten en lasten
Bank- en rentekosten

Resultaat uit projecten
Dit betreft het in 2020 gerealiseerde resultaat via het project de Kwekerij.
In de bijlage treft u een separaat overzicht aan van de exploitatierekening van dit project.

________________________
Jaarrekening 2020

Pagina 22

II.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2020
WNT-verantwoording 2020
De Raad van Commissarissen heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen
zorg- en jeugdhulp aan Stichting Landzijde een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende
klasse indeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum ad € 163.000.
Dit geldt naar rato van de duur en omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden
een afwijkende normering.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt 15%
en voor de overige leden van de Raad van Commissarissen 10% daarvan.
Bezoldiging topfunctionarissen 2020:
1a. Leidinggevende topfunctionarissen:
Naam

H. Faber

J. Zandberg

Bestuurder
26-3-2018
Nee
1,0

Bestuurder
1-6-2007
Nee
1,0

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie)
Totaal bezoldiging

116.902
11.668
128.570

106.625
10.857
117.482

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

163.000

163.000

H. Faber
Bestuurder

J. Zandberg
Bestuurder

Nee
1,0

Nee
1,0

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie)
Bezoldiging

113.007
11.346
124.353

106.064
10.577
116.641

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

157.000

157.000

Functie
In dienst vanaf
Fictieve dienstbetrekking?
Deeltijdfacor

Gegevens 2019:

Fictieve dienstbetrekking?
Deeltijdfacor

________________________
Jaarrekening 2020
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1b. Toezichthoudende topfunctionarissen:
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

M.W Sturm

J.A.M. van der Lee

C.J.M. Uitenbroek -

Voorzitter
1/1 - 31/12

Vice-voorzitter
1/1 - 20/5

4.950

578

3.025

24.450

6.280

14.942

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

4.950

3.300

3.300

23.550

15.700

15.700

van Hassel
Lid
1/1 - 30/11

Gegevens 2019:
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

J. Kuiper

J.J. Stroomer

A.M. Notermans

Lid
1/1 - 31/12

Lid
1/1 - 31/12

Lid
20/5 - 31/12

3.300

3.300

1.925

16.300

16.300

10.065

Gegevens 2019:
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

________________________
Jaarrekening 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

3.300

3.300

15.700

15.700

N.V.T.
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Honoraria accountant
De honoraria van de accountant inclusief BTW over 2020 zijn als volgt:

€

1. Controle van de jaarrekening
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC, Wmo en nacalculatie)
3. Fiscale advisering
4. Niet-controlediensten

38.594
-

Totaal honoraria accountant

38.594

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Landzijde heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in haar vergadering
van 19 mei 2021. Op dezelfde datum heeft de Raad van Commissarissen in haar vergadering
de jaarrekening 2020 goedgekeurd.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

________________________
Jaarrekening 2020
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Ondertekening Raad van Bestuur:

W.G.
Mw. H.F. Faber (voorzitter)

W.G.
Dhr. J. Zandberg

Ondertekening Raad van Commissarissen:

W.G.
Mevr. M.W. Sturm (voorzitter)

W.G.
Dhr. J. Kuiper (lid)

W.G.
Dhr. J.J. Stroomer (lid)

W.G.
Dhr. A.M. Notermans (lid)

W.G.
Mevr. S.I. Bandhoe (lid)

________________________
Jaarrekening 2020
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III

OVERIGE GEGEVENS

III. Overige gegevens
III.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Raad van Bestuur,
behoudens goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

________________________
Jaarrekening 2020
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IV

BIJLAGEN

Bijlage: Projectresultaat De Kwekerij

€

2020
€

€

2019
€

Bedrijfsopbrengsten
Geleverde zorgprestaties
Teelten
Corona-compensatie meerkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies

1.267.015
1.269.539
138.605
12.758
28.070

1.223.889
1.447.280
22.249
27.598
2.715.987

2.721.016

Bedrijfslasten
Cliëntgebonden kosten
Inkopen en onderhoud teelten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen op materiele vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

371.508
1.160.611
889.484
358.033
145.171
118.752

336.904
1.076.448
849.359
326.412
172.086
74.383
3.043.559

2.835.592

Bedrijfsresultaat

-327.572

-114.576

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-327.572

-114.576

Buitengewoon resultaat
RESULTAAT

________________________
Jaarrekening 2020

-327.572

-114.576

Pagina 33

