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Stichting "De Beuk"

5.1  JAARREKENING 2020



Stichting "De Beuk"

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

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

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 54.981 12.769
Totaal vaste activa 54.981 12.769

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 7 195.897 282.552
Liquide middelen 9 113.337 25.258
Totaal vlottende activa 309.234 307.810

Totaal activa 364.215 320.579

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

PASSIVA

Eigen vermogen 10
Algemene en overige reserves 83.432 82.838
Totaal eigen vermogen 83.432 82.838

Langlopende schulden (nog voor meer 12 5.000 0
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 13 275.783 237.741
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 275.783 237.741

Totaal passiva 364.215 320.579
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Concept
Stichting "De Beuk"

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 1.334.638 1.248.118

Overige bedrijfsopbrengsten 18 121.380 7.885

Som der bedrijfsopbrengsten 1.456.018 1.256.003

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 1.002.031 841.140

Afschrijvingen op materiële vaste activa 20 6.132 4.074

Overige bedrijfskosten 23 445.105 358.622

Som der bedrijfslasten 1.453.268 1.203.836

BEDRIJFSRESULTAAT 2.750 52.167

Financiële baten en lasten 24 -2.156 -3.402

RESULTAAT BOEKJAAR 594 48.765

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves 594 48.765

594 48.765
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Stichting "De Beuk"

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref. 2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 594 48.765

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 3.864 4.074

3.864 4.074
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 7 86.655 -139.639
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 38.042 104.164

124.698 -35.475
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 129.156 17.364

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 129.156 17.364

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -51.045 -12.897
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 4.969 3.301

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -46.076 -9.596

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.000 0

Mutatie geldmiddelen 88.079 7.768

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 25.258 17.490
Stand geldmiddelen per 31 december 9 113.337 25.258
Mutatie geldmiddelen 88.079 7.768
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Stichting "De Beuk"

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens 

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen
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Zorginstelling Stichting de Beuk is transacties met verbonden partijen aangegaan die onder normale 
marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden:
- de omvang van die transacties;
- de aard van de betrekking met de verbonden partij;
- andere informatie over die transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van 
de rechtspersoon.

De volgende transacties met verbonden partijen, Stichting in 't Zadel, hebben wel onder normale 
marktvoorwaarden plaatsgevonden:

De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- Afschrijvingen en overlopende activa en passiva

verzorgen van een woonomgeving en individuele en groepsactiviteiten.

Zorginstelling Stichting "De Beuk" is statutair (en feitelijk) gevestigd te Enschede, op het adres Goorseveldweg 
180, en is geregistreerd onder KvK-nummer 70086656.
De belangrijkste activiteiten zijn: het aanbieden van intramurale langdurige zorg binnen een professionele
setting met een familiaire en humane benadering vanuit een Christelijke grondslag, bedoeld voor mensen
met een verstandelijke beperking en daarbij komende psychiatrische en psychische problematiek; 

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

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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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



Stichting "De Beuk"

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa
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Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actie plaatsvindt op grond van een langere 
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: 

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.

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

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

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

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 

waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

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

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van xx. In het 



Vorderingen 

Liquide middelen

Schulden
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twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 
worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio/disagio of 
transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde. Een voorziening wordt 
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

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.



Stichting "De Beuk"

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten
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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.

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

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. Ontvangen bijdragen voortvloeiend 
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn 
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht.

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



Stichting "De Beuk"

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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. 

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.

Stichting de Beuk 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 de Beuk. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht 
bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting de Beuk betaalt hiervoor premies waarvan de helft 
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels 
voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' 
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal 
de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2021 bedroeg de dekkingsgraad 94,5%. Het 
vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. Stichting de Beuk heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. Stichting de Beuk heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

5.1.4.6 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.



Stichting "De Beuk"

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

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

De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 32.062 0
Machines en installaties 1.439 1.905
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 21.480 10.864

Totaal materiële vaste activa 54.981 12.769

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

Boekwaarde per 1 januari 12.769 7.247
Bij: investeringen 51.045 12.897
Af: afschrijvingen 3.864 4.074
Af: desinvesteringen 4.969 3.301

Boekwaarde per 31 december 54.981 12.769

Toelichting:

7. Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 71.883 67.273
Nog te factureren declaraties 104.427 191.918
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen:
Verzekeringen en collegegelden 4.444 13.073
Nog te ontvangen bedragen:
Ziekengelden en loonkostenreductie 15.142 10.288

Totaal debiteuren en overige vorderingen 195.897 282.552

Toelichting:

9. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 113.337 25.258

Totaal liquide middelen 113.337 25.258

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Er is ultimo 2020 geen voorziening dubieuze debiteuren getroffen. 



Stichting "De Beuk"

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

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

Algemene en overige reserves 83.432 82.838
Totaal eigen vermogen 83.432 82.838

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Overige reserves:
Overige reserve 82.838 594 0 83.432
Totaal algemene en overige reserves 82.838 594 0 83.432

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

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

Overige langlopende schulden 5.000 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 5.000 0

Het verloop is als volgt weer te geven: 
Stand per 1 januari 0 0
Bij: nieuwe leningen 12.000 0
Af: aflossingen 1.000 0

Stand per 31 december  11.000 0

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 6.000 0

Stand langlopende schulden per 31 december 5.000 0

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.

Toelichting:

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 2020 2019

Crediteuren 18.042 14.685
Belastingen en premies sociale verzekeringen 62.241 41.078
Schulden terzake pensioenen 2.171 1.326
Overige schulden:
Schuld aan stichting in 't Zadel 95.813 95.984
Overige kortlopende leningen 6.000 10.000
Accountantskosten 12.180 14.600
Nog te betalen kosten:
Personeelskosten 14.877 7.106
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen opbrengsten 9.102 1.731
Bankkosten en rente 156 76
Loopbaanbudget, opbouw verlof 13.900 11.476
Nettolonen 4.003 9.318
Vakantiegeld 37.299 30.361

Totaal overige kortlopende schulden 275.783 237.741
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De resterende looptijd bedraagt 22 maanden.

De verstrekte zekerheid voor de opgenomen lening bij Hiltermann Lease B.V. luidt als volgt:
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15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichtingen
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In de allonge op de huurovereenkomst is opgenomen dat de duur 10 jaar op 30 juni 2021 zal worden verlengd met 5 jaren en 
eindigd op 30 juni 2026.

huurovereenkomst is aangegaan voor een duur van maximaal twee jaar of korter (zelfstandige woonruimte) / maximaal vijf jaar of 
korter (onzelfstandige woonruimte), te weten 2 jaar ingaande op 1 maart 2020 en lopende tot en met 28 februari 2022.
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5.1.6  MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
 bedrijfs-

middelen,
Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal
terreinen installaties uitrusting

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 0 2.332 13.794 16.126
- cumulatieve afschrijvingen 0 427 2.930 3.357

 
Boekwaarde per 1 januari 2020 0 1.905 10.864 12.769

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 32.605 0 18.440 51.045
- afschrijvingen 543 466 2.855 3.864

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 6.650 6.650
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.681 1.681
  per saldo 0 0 4.969 4.969

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 32.062 -466 10.616 42.212

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 32.605 2.332 25.584 60.521
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 543 893 4.104 5.540

Boekwaarde per 31 december 2020 32.062 1.439 21.480 54.981

Afschrijvingspercentage 20,0% 20,0% 20,0%
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Stichting "De Beuk"

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2020 2019

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten Wlz (PGB en ZIN) 713.080 621.766
Opbrengsten Wmo (PGB en ZIN) 589.503 597.042
Overige zorgprestaties 32.055 29.310

Totaal 1.334.638 1.248.118

18. Overige bedrijfsopbrengsten
2020 2019

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten 121.380 7.885

Totaal 121.380 7.885

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

Lonen en salarissen 664.098 573.261
Sociale lasten 132.659 114.895
Pensioenpremies 59.595 49.454
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten 98.683 61.267
Subtotaal 955.035 798.877
Personeel niet in loondienst 46.996 42.263

Totaal personeelskosten 1.002.031 841.140

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Aantal medewerkers (totaal) 20 17

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 20 17

20. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 3.864 4.074
- resultaat verkoop activa 2.268 0

Totaal afschrijvingen 6.132 4.074

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

Algemene kosten 101.919 128.417
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 45.514 43.313
Onderhoud en energiekosten 90.086 5.823
Huur en leasing 207.586 181.069

Totaal overige bedrijfskosten 445.105 358.622

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

Rentelasten -2.156 -3.402
Subtotaal financiële lasten -2.156 -3.402

Totaal financiële baten en lasten -2.156 -3.402
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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 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

Gegevens 2019

Functiegegevens 

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking? 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

Totale bezoldiging
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74.171

5.1.9 Verantwoordingsmodel WNT 2020

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

M.M. Meinema-Groeneveld

WNT-verantwoording 2020 Stichting de Beuk

De WNT is van toepassing op Stichting de Beuk. Stichting de Beuk valt onder de regeling zorg- en jeugdhulpinstelling, 

1

Ja

Directie
01-01 - 31-12

67.925

6.246

111.000

N.v.t

N.v.t

74.171

N.v.t

M.M. Meinema-Groeneveld
Directie

68.676

62.992

Ja

01-01 - 31-12

1

68.676

107.000

5.684



R.P. Maan
S.M.A. Hanssen
B. Jaspers
R.J. Bax
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Lid (Raad van Toezicht)
Lid (Raad van Toezicht)
Lid (Raad van Toezicht)

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Voorzitter (Raad van Toezicht)



Stichting "De Beuk"

5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De directie van Stichting de Beuk heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering
met de raad van toezicht van ...-...-2021.

De raad van toezicht van de Stichting de Beuk heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 
van ...-...-2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
Datum Datum
M.M. Meinema-Groeneveld R.P. Maan

W.G. W.G.
Datum Datum
B. Jaspers R.J. Bax

W.G.
Datum
S.M.A. Hanssen
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5.2 OVERIGE GEGEVENS



Stichting "De Beuk"

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1Resultaatbestemming
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Het behaalde resultaat dat ter vrije beschikking staat van Stichting de Beuk en wordt ten bate of laste van overige 
reserves gebracht


