


Stichting Heemz.org

INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Jaarrekening 2020
1.1 Balans per 31 december 2020 3
1.2 Resultatenrekening over 2020 4
1.3 Kasstroomoverzicht over 2020 5
1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6
1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 11
1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2020 14
1.7 Vaststelling en goedkeuring 17

2. Overige gegevens
2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 18
2.2 Nevenvestigingen 18
2.3 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 18



Stichting Heemz.org

1. JAARREKENING 2020



Stichting Heemz.org

1. JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

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

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 9.634 3.570
Totaal vaste activa 9.634 3.570

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 2 901.700 823.643
Liquide middelen 3 596.806 598.468
Totaal vlottende activa 1.498.506 1.422.111

Totaal activa 1.508.140 1.425.681

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

PASSIVA

Eigen vermogen 4
Algemene en overige reserves 656.438 623.368
Totaal eigen vermogen 656.438 623.368

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 5 851.702 802.313
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 851.702 802.313

Totaal passiva 1.508.140 1.425.681
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
! !

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

6 5.331.081 5.127.728

Overige bedrijfsopbrengsten 7 661.091 297.291

Som der bedrijfsopbrengsten 5.992.172 5.425.019

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8 269.336 148.082

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 9 1.671 713

Overige bedrijfskosten 10 5.687.099 4.982.387

Som der bedrijfslasten 5.958.106 5.131.182

BEDRIJFSRESULTAAT 34.066 293.837

Financiële baten en lasten 11 -996 -889

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 33.070 292.948

Belastingen 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 33.070 292.948
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Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref. 2020 2019

! ! ! !

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 34.066 293.837

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 9 1.671 713

1.671 713
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 2 -78.057 -229.544
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 5 49.389 236.260

-28.668 6.716
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.069 301.266

Betaalde interest 11 -996 -894
-996 -894

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.073 300.372

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -7.735 -2.617

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.735 -2.617

Mutatie geldmiddelen -1.662 297.755

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 598.468 300.713
Stand geldmiddelen per 31 december 9 596.806 598.468
Mutatie geldmiddelen -1.662 297.755
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Oordelen en schattingen
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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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Zorginstelling Stichting Heemz.org is statutair (en feitelijk) gevestigd te Nieuwe Niedorp, op het adres Trambaan 
115, en is geregistreerd onder KvK-nummer 37132965.

De belangrijkste activiteiten zijn bijdragen aan de vermaatschapelijking van de zorg door het bieden van zorg, 
zorgarrangementen en leer- en werkervaringstrajecten op agrarische bedrijven in Noord-Holland-Noord, die 
aansluiten bij de behoefte voor de cliënten en hun individuele wensen. 

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee 
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

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.
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1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg 
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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.

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.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Stichting 
Heemz.org.

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: 
• Machines en installaties : 20 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20 %. 

De machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en  
worden gewaardeerd tegen hun kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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.

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs 
van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. Er wordt 
bij aanvang één bedrag (2/3 deel) van het volledige bedrag betaald waaruit de zorg moet worden geleverd tot de 
doelen zijn behaald, waarna het laatste deel alsnog wordt betaald, maar vooraf is niet altijd duidelijk wanneer er 
wordt afgerond. Tot die tijd wordt de zorg geleverd en betaald uit dit 2/3 deel. Het 2/3 deel wordt dan ook 
geboekt in het jaar dat dit wordt uitbetaald, net als het 1/3 deel na afloop. 
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Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal

Schulden
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Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Stichtingskapitaal en resultaat

Onder kapitaal is opgenomen het kapitaal van de stichting

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

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.

Liquide middelen bestaat uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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. 
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1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten

Personele kosten
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De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op PGB's en afgelegde audits bij zorgbedrijven.

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 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. 

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.

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.

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 grootste opdrachtgevers zijn gemeenten In Noord-Holland vanuit de WMO en de Jeugdwet. De 
grootste gemeenten zijn: Hoorn, Medemblik, Schagen, Den Helder, Alkmaar en Heerhugowaard. Daarnaast 
hebben we inkomsten van hoofdaannemers zoals WilgaerdenLeekerweide, 's Heerenloo, Kleine Ark en Esdege 
Reigersdaal. Daarnaast ontvangen we inkomsten vanuit PGB houders. 

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde 
prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het 
moment waarop de betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of 
richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever. Tot de opbrengsten jeugdwet worden tevens 
gerekend mutaties in onderhanden zorgtrajecten met betrekking tot jeugdzorg.

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 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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1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Financiële baten en lasten

Uitgangspunten Sociaal Domein

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen 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. 

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.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen en aan derden  betaalde interest. 

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en Jeugdwet-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 en jeugdhulp 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. 
Het 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 
2021 of later.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: ! !

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 9.634 3.570

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

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 9.634 3.570

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

! !

Boekwaarde per 1 januari 3.570 1.666

Bij: investeringen 7.735 2.617

Af: afschrijvingen 1.671 713

Boekwaarde per 31 december 9.634 3.570

2. Debiteuren en overige vorderingen

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

! !

Vorderingen op debiteuren 874.378 792.649

Vooruitbetaalde bedragen:

Verzekeringspremies 6.675 0

Pensioenen 0 8.254

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te factureren omzet 18.747 21.740

Overige overlopende activa:

Waarborgsommen 1.900 1.000

Totaal debiteuren en overige vorderingen 901.700 823.643

3. Liquide middelen

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

! !

Bankrekeningen 596.806 598.468

Totaal liquide middelen 596.806 598.468
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Eigen vermogen

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

! !

Algemene en overige reserves 656.438 623.368
Totaal eigen vermogen 656.438 623.368

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

! ! ! !

Algemene reserves:

Algemene reserve 623.368 33.070 0 656.438

Overige reserves:

Totaal algemene en overige reserves 623.368 33.070 0 656.438

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

! ! ! !

Algemene reserves:

Algemene reserve 330.420 292.948 0 623.368

Overige reserves:

Totaal algemene en overige reserves 330.420 292.948 0 623.368

5. Overige kortlopende schulden

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

! !

Crediteuren 724.816 768.913

Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.974 5.527

Nog te betalen kosten:

Inkopen 14.433 0

Personeelskosten 182 0

Accountantskosten 13.216 10.500

Accountantscontrole 8.904 12.100

Vakantiegeld 10.411 5.273

Overige overlopende passiva:

Compensatie meerkosten corona 62.178 0

Voorschotrekening zorgbedrijven 2.588 0

Totaal overige kortlopende schulden 851.702 802.313
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

!

! ! ! !

Huur 11.400 22.800 34.200

Operationele lease 0

Minimale afname voeding 0

0

Totaal meerjarige verplichtingen 11.400 22.800 0 34.200

Overige niet verwerkte verplichtingen

VPB-plicht Jeugdzorg

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Pagina 13

Als gevolg van materiële nacontroles door 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. 

Klantnaam 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. 

Klantnaam verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievastleggingen en de vaststelling van de coronacompensatie 

overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten. 

Er zijn twee rechtzaken aangespannen tegen de instelling voor een vermeende onrechtmatige daad. De instelling bestrijdt de claim 

en verwacht in het gelijk gesteld te worden. De op redelijke wijze in te schatten eventueel overeen te komen schadevergoeding 

bedraagt respectievelijk !6.000 en !33.000.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog

onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Op 13 december 2019 is in de Staatscourant het (aangepaste) beleidsbesluit subjectieve vrijstellingen ex artikel 5 Wet op de 

Vennootschapsbelasting (Wet Vpb) gepubliceerd. Dit besluit bevat verduidelijkingen voor jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen voor 

wat betreft de beoordeling van hun vennootschapsbelastingplicht en de mogelijkheden om een beroep te doen op de zogenoemde 

‘zorgvrijstelling’ ex artikel 5 lid 1, onderdeel c Wet Vpb. Per instelling moet worden getoetst of en in hoeverre een onderneming 

wordt gedreven en zo ja, of aan de wettelijke voorwaarden voor een subjectieve vrijstelling zoals de zorgvrijstelling ex. artikel 5, lid 

1, onderdeel c wordt voldaan. Het gepubliceerde besluit bevat voor jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen relevante informatie voor de 

beoordeling van hun Vpb positie en meer in het bijzonder de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op een subjectieve 

(zorg-) vrijstelling.

De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en dat er geen redenen aanwezig zijn om 

een eventuele belastingplicht op te nemen in de jaarrekening omdat meer dan 90% van de inkomsten zijn ontstaan uit hoofde van 

de zorgvrijstelling. We bieden zorg aan jeugdigen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Plus bieden begeleiding, 

inhoudende het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen 

met een lichamelijke, zintuiglijke, somatische, gediagnosticeerde psychische of verstandelijke beperking;

De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende leasecontracten, huur en overeenkomsten.
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1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
! !

Opbrengsten Jeugdwet 3.037.330 2.959.175
Opbrengsten Wmo 1.728.170 1.717.634
Opbrengsten uit onderaanneming 565.581 450.919

Totaal 5.331.081 5.127.728

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
! !

PGB's 291.906 297.291
Corona compensatie 360.972 0
Meerkosten corona 8.213 0

Totaal 661.091 297.291

Toelichting:

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
! !

Lonen en salarissen 194.780 108.151
Sociale lasten 39.031 21.564
Pensioenpremies 9.266 3.052
Andere personeelskosten:
Vergoedingen bestuur, RvC, adviseur en RvA 11.774 11.467
Reiskosten vergoeding 6.318 3.300
Opleidingskosten 6.311 373
Subtotaal 267.480 147.907
Personeel niet in loondienst 1.856 175

Totaal personeelskosten 269.336 148.082

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Heemz.org 5 3

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 5 3
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Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed en andere bedrijfsmatige 
opbrengsten):

In 2020 is in de opbrengsten voor een bedrag van ! 360.972 aan compensatie omzetderving opgenomen en voor een bedrag van !
8.213  aan 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.
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1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
! !

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 0
- materiële vaste activa 1.671 713

Totaal afschrijvingen 1.671 713

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
! !

Algemene kosten 143.386 99.626
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 0 0
Onderhoud en energiekosten 2.988 1.800
Kosten uitbesteding onderaannemers 5.521.854 4.886.959
Huur en leasing 11.400 6.000
Dotaties en vrijval voorzieningen 7.471 -11.998

Totaal overige bedrijfskosten 5.687.099 4.982.387

Toelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
! !

Rentebaten 0 5
Subtotaal financiële baten 0 5

Rentelasten -996 -894
Subtotaal financiële lasten -996 -894

Totaal financiële baten en lasten -996 -889

LASTEN
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1.7 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Heemz.org heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 22 december 2021.

De raad van commissarissen van de Stichting Heemz.org heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 
van 22 december 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Medio 2021 is de samenwerking met 2 aangesloten zorgboerderijen gestopt. Er zijn
van deze zorgboerderijen schadeclaims ontvangen door het bestuur van Stichting
Heemz.org. Er zijn tot op het moment van uitbrengen van deze jaarrekening geen
schadevergoedingen overeengekomen. De op redelijke wijze in te schatten eventueel
overeen te komen schadevergoeding bedraagt respectievelijk ! 6.000 en ! 33.000.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
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2. OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Heemz.org heeft geen nevenvestigingen.

2.3 Beoordeingsverklaring van de onafhankelijke accountant

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is bepaald, conform artikel 17, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
stichting Heemz.org.



Beoordelingsverklaring van de

onafhankelijke accountant



BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: Het bestuur van Stichting Heemz.org 

Onze conclusie
Wij hebben de jaarrekening van Stichting Heemz.org te Nieuwe Niedorp over 2020 beoordeeld.  

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport 
opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Heemz.org per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met Regeling verslaggeving WTZi.   

Deze jaarrekening bestaat uit: 
 de balans per 31 december 2020; 
 de winst- en verliesrekening over 2020; en 
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

De basis voor onze conclusie 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze 
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de beoordeling van de jaarrekening.’ 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Heemz.org zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven 
conclusie. 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de 
zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.  

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit:   
 Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel 

inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het 
waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg 
van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die 
gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als 



basis voor onze conclusie; 
 Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het 

overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van 
cijferanalyses;  

 Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit; 
 Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening; 
 Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de 

onderliggende administratie van de entiteit; 
 Het evalueren van de verkregen assurance-informatie; 
 Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken; 
 Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 
 Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt 

te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Amsterdam, 21 december 2021 

G.M.P. Recter RA 


