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Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming, in euro's)

A C T I V A

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden 2
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3
Debiteuren en overige vorderingen 4
Liquide middelen 5

Totaal vlottende activa

Totaal activa

P A S S I V A

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen 6
Algemene en overige reserves 7

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

 
Totaal passiva

8

9

10

36.643.711

5.470.156

31 dec. 2021

3.868.181

18 mei 2022
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24.075.000 25.025.000

6.147.254

1.601.975 1.601.975

31 dec. 202031 dec. 2021

34.471.757

670.174

34.471.757

31 dec. 2020

567.159

2.171.954 2.589.952

19.28526.592

35.009.324

35.009.324

36.643.711 37.599.276

396.157 160.047

6.702.398 6.266.975

4.545.279

876.491

598.697

1.150.757
852.751

37.599.276

Ada van Straten
VAA



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

RESULTATENREKENING OVER 2021
In euro's

Bedrijfsopbrengsten

Subsidies
Bijdragen gelieerde stichtingen 
Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Personeelskosten
Afschrijvingen vaste activa
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking:
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten (RAK)
Algemene reserve

Opbrengsten zorgprestaties en 
maatschappelijke ondersteuning

Uitkomst 

2021

2.400.861
6.055.339

115.352

580.937

-465.585

29.923.854

1.146.442

28.929.744
651.152

-489.120

31.836.316

13

11

14

16 2.020.005

18 mei 2022

Uitkomst 

2020

30.504.791

21.848.510
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27.676.746

930.824
1.041.296

15

855.925

12

31.648.338

921.000

23.047.885

-408.067

115.352-677.098

-677.098 523.419
0

18

-677.098

-187.978

17 6.387.570

Ada van Straten
VAA



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

KASSTROOMOVERZICHT
In euro's

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen en overige

waardeverminderingen
- Mutaties voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal:
- Voorraden 2
-

3
- 3
- Kortlopende schulden (excl. schul-

den aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationale activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1

1

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Naar volgende bladzijde

5.294.000

-7.057.063

9
-489.129

-489.120

3.062.801

16

10

18
18

16

8

Desinvesteringen materiële vaste 
activa
Desinvesteringen financiële vaste 
activa

Debiteuren en overige vorderingen

Vorderingen uit hoofde van 
financieringstekort

0

-1.763.063

-17.011.184

0

330.368

9.822.246

-7.188.938

3.551.921

1.203.159

2.536.740

-1.646.905

331.794

2.300.630
236.110

753.623

-7.307

274.266
182.577

-465.585

795.953

-465.585

18.615

-515.732

-1.812.228

0

2.027.244

18 mei 2022
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580.937

2021 2020

-187.978

2.020.005
7.239

-6.858.5701.299.738



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

VERVOLG KASSTROOMOVERZICHT
In euro's

Vervolg van vorige bladzijde

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari 
Stand geldmiddelen per 31 december

Mutatie geldmiddelen

Toelichting kasstroomoverzicht:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De totale kasstroom leidt in 2021 
tot een kleine mutatie van de geldmiddelen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de kaststroom bij de 
bedrijfsacitivteiten wordt benut voor betaalde termijen Woonvoorziening Staphorst (Streekheim) en 
nieuwbouw Kroonheim. 

567.159 2.402.129
598.697 567.159

31.538 -1.834.970

9

2021

0
9 -1.268.200

31.538 -1.834.970

-1.268.200

6.000.000

5.023.600

-976.400

2020

-6.858.570

18 mei 2022
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1.299.738



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De verantwoorde omzetcompensatie is gebaseerd op basis van de opgave van de zorgkantoren. 
Daardoor is er in beperkte mate sprake van een schatting.

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.

Vergelijkende cijfers

18 mei 2022
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Zorg Adullam is statutair (en feitelijk) gevestigd te Barneveld, op het adres Postbus 19, en is 
geregistreerd onder KvK-nummer 41053643. De belangrijkste activiteit betreft het bieden van zorg en 
begeleiding aan cliënten met een verstandelijke beperking. De Stichting Zorg Adullam behoort tot de 
Adullamorganisatie. De jaarrekening van zorginstelling Stichting Zorg Adullam is opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg te Barneveld. 

Verslaggevingsperiode

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

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.

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

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 
Deze herrubriceringen betreffen voor de balans de vooruitbetaalde bedragen, diverse vorderingen en de 
overige nog te betalen kosten. In de winst- en verliesrekening zijn de lonen en salarissen, sociale lasten 
en de dotaties en vrijval voorzieningen geherrubriceerd.

Gebruik van schattingen



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

De volgende transacties met verbonden partijen hebben wel onder normale marktomstandigheden 
plaatsgevonden:
- Renteloze rekening-courantverhouding tussen de drie hiervoor genoemde stichtingen;
- Rentedragende lening van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg aan Stichting Zorg Adullam;
- Bijdrage van Stichting Steun Adullam aan de doelstelling van Stichting Zorg Adullam;
- Huurbetaling van Stichting Zorg Adullam aan Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg;
- Bijdrage van Stichting Steun Adullam en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg aan Stichting Zorg 
Adullam voor de werkzaamheden voor de eerstgenoemde stichtingen.

In de geconsolideerde jaarrekening van zorginstelling Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg zijn de 
financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen 
waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt 
gevoerd.

Consolidatie

Zorginstelling Stichting Zorg Adullam is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder 
normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

18 mei 2022
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Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar
de grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn
in de geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.

Verbonden rechtspersonen

Die jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde
maatschappijen van de zorginstelling.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en
de resultaatbepaling van zorginstelling Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen alle stichtingen die tot de organisatie behoren. 
Dit betreffen de volgende stichtingen:
- Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg te Barneveld;
- Stichting Zorg Adullam te Barneveld;
- Stichting Steun Adullam te Barneveld.
De groepsrelatie tussen de verschillende stichtingen van de Adullamorganisatie is tot stand gebracht 
middels een personele unie.



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting 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. Voor de activering geldt een 
ondergrens van € 2.500.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

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.

18 mei 2022
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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.

Activa en passiva

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 gebruiksduur van het vast actief.

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 daarvan betrouwbaar 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.

Immateriële en materiële vaste activa

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 Zorg 
Adullam.



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen, onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste 
activa wordt niet afgeschreven.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de 
totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door 
de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige 
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Er wordt gerekend met een discontovoet 
van 3%.

18 mei 2022

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0% - 25%
• Machines en installaties: 5% - 20%
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10% - 30%

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

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.

blad 9/41

Dit jaar is er op organisatieniveau een impairmenttoets uitgevoerd en zijn er voor een aantal locaties 
bedrijfswaardeberekeningen uitgevoerd. Uitgangspunt voor deze berekeningen waren de voor deze 
locaties vastgestelde begrotingen voor 2022. Daarbij is gerekend met een disconteringsvoet van 3% en 
een indexering van de kosten en opbrengsten van jaarlijks 1%. De uitkomst van deze impairmenttoets 
geeft geen aanleiding om over te gaan tot afwaardering van het geactiveerde vastgoed. De verwachte 
opbrengstwaarde op organisatieniveau ligt hoger dan de huidige boekwaarde, er is geen sprake van 
waarderingsrisico's. Over 2021 hebben er geen afwaarderingen plaats gevonden.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven op basis van de 
economische levensduur. 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. 



Stichting Zorg Adullam

te Barneveld

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).

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt, voor zover nodig, 
rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid.

Voorraden

18 mei 2022

Liquide middelen

Vorderingen

Voorzieningen

blad 10/41

Voorziening langdurig ziekteverzuim

Voorziening jubileumverplichtingen

De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Vervolgens 
worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen 
op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0% 
(2020: 2,5%) en de gehanteerde salarisindexatie 2% (2020: 2%).

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de 
transitievergoeding en de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid 
(voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 
31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede 
jaar. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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. Indien het verschil 
tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen 
gewaardeerd tegen contante waarde.
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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.

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 (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar van de 
langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Schulden

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

18 mei 2022

Opbrengsten

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.
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Personele kosten
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Stichting Zorg Adullam 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 Adullam. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Adullam 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. 

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.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe 
berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. 
In december 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 
122,3%. Het pensioenfonds verwacht hier volgens het herstelplan in 2027 aan te kunnen voldoen door de 
premie te verhogen met een premie-opslag van 2% en de pensioenen niet volledig te indexeren. Adullam 
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. Adullam heeft daarom alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Pensioenen
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Bij het bepalen van de Wmo-omzet en/of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg 
van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ-zorg overgeheveld van de zorgkantoren naar de 
gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van 
omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft 
hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente 
onzekerheden in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur 
van stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend 
jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten 
zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, 
woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, retourberichten iWMO, e.d.).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle 
gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. 
Niet alle gemeenten hebben hiermee expliciet ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet 
ter discussie kan worden gesteld. 
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog 
niet bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en 
verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan 
leiden tot nagekomen financiële effecten in 2022 of later.

Financiële baten en lasten

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

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 de groep gemaakte kosten worden 
systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die 
waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een 
actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van 
het actief.

Uitgangspunten sociaal domein

blad 13/41

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

18 mei 2022

Grondslagen van het kasstroomoverzicht
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Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Waarderingsgrondslagen WNT

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot 
aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet 
in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van 
de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht 
in de jaarrekening.

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

18 mei 2022

blad 14/41
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TOELICHTING OP DE BALANS
In euro's

A C T I E F

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering

Per 31 december

Het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Bij: Investeringen boekjaar

Af: Afschrijvingen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar

Boekwaarde per 31 december 

18 mei 2022
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4.256.967

29.840.391
17.011.184

2.501.100

31 dec. 2020

24.968.187

34.471.757

35.009.324

34.471.757

2.588.384
39.786

-2.300.630

31 dec. 2021

21.891.561

-9.822.246

2021

42.066.387

6.359.696

46.851.575
-2.020.005

-5.294.000

7.057.063

Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht materiële vaste activa.

35.009.324

Een deel van de vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen op bladzijde 26.

6.875.400

2020

35.009.324
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Vlottende activa

2 Voorraden

Voorraden nevenactiviteiten en VVV-bonnen

Toelichting voorraden:

3 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Per 1 januari

Per 31 december 

Toelichting correcties voorgaande jaren:

Stadium van vaststelling

c c a

c c a

c c a

c c a

a = interne berekening

b = overeenstemming met zorgkantoren

c = definitieve vaststelling NZa

26.592 19.285

Totaal

De waarde van de voorraden per ultimo 2021 is gestegen door voorraadopbouw bij één van de locaties. 
Per 31-12-2021 en per 31-12-2020 is er geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de 
voorraden.

1.150.757

876.491Financieringsverschil boekjaar

67.623

0

-1.218.380

Correcties voorgaande jaren

0

Betalingen/ontvangsten

1.150.757

0

67.623

-1.218.380 0

0

0

2020

Het financieringstekort betreft het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen de 
gebudgetteerde zorgprestaties en de ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen 
voor diensten en verrichtingen ter dekking van het budget.

2019

876.491

0

2021

876.491

De correctie voorgaande jaren betreft de afwikkeling van de nacalculatie 2020, waarbij de overproductie 
alsnog is vergoed.

2019 2020 2021

 - NZa 300-915

876.491

31 dec. 2021 31 dec. 2020

18 mei 2022
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0 0

 - NZa 300-914

 - NZa 300-916

 - NZa 300-2034
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Waarvan gepresenteerd als:
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
Af: Correcties voorgaande jaren

Af: Ontvangen voorschotten

Totaal financieringsverschil

4 Debiteuren en overige vorderingen

Debiteuren
Af: voorziening dubieuze debiteuren
Nog te factureren
Rekening-courant met Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
Rekening-courant met Stichting Steun Adullam
Te ontvangen van gemeenten inzake WMO en Jeugdwet
Omzetbelasting
Te ontvangen van Samenwerking Christelijke Jeugdhulp
Vooruitbetaalde bedragen
Diverse vorderingen

Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting debiteuren:

Toelichting rekeningen-courant met gelieerde stichtingen:

Toelichting diverse vorderingen:

18 mei 2022

24.957.869

67.623 67.903

65.120

876.491 1.150.757

49.529

876.491 1.150.757

149.332 242.550

25.901.983

876.491

blad 17/41

25.834.360 23.650.073

23.717.976

22.499.316

31 dec. 2021 31 dec. 2020

1.150.757

-14.112
219.081 234.728

0 0

-41.211

852.751

163.141 137.960
4.000 4.000

75.4230

134.181

De stand van de debiteuren per ultimo 2021 is gedaald ten opzichte van 2020. Dit komt door een 
verschuiving van de PGB-opbrengsten en de zorgprestaties tussen instellingen ten gunste van het 
wettelijk budget.

Onder de diverse vorderingen was in 2020 een post van circa € 58.000 opgenomen voor de subsidie 
Stagefonds, welke door de impact van de coronacrisis pas in 2021 ontvangen werd.

0

670.174

Het saldo van de rekening-courant met Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg is ten opzichte van 
2020 gewijzigd van een vordering naar een kortlopende schuld. Dit wordt veroorzaakt door overboekingen 
tussen beide stichtingen.Over de rekening-courantverhouding met Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg en Stichting Steun Adullam wordt geen rente berekend.

99.203

0
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5 Liquide middelen

Rabobank
Kas

Totaal liquide middelen per 31 december

Toelichting liquide middelen:

P A S S I E F

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

Totaal eigen vermogen

6 Bestemmingsfondsen

7 Algemene en overige reserves

Algemene reserve

598.697 567.159

20.482 20.683
578.215 546.476

18 mei 2022
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-677.098 0 3.868.181

1.601.975 0 0

Totaal algemene en overige 
reserves 1.601.975

1.601.975

0 0 1.601.975

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:

Saldo per 
1 jan. 2021

Resultaat-
bestemming

Overige 
mutaties

Totaal bestemmingsfondsen 4.545.279

Saldo per 
31 dec. 2021

Bestemmingsfonds 
aanvaardbare kosten (RAK) 4.545.279 -677.098 0 3.868.181

6.147.2545.470.156

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

1.601.975

31 dec. 2021

1.601.975
3.868.181 4.545.279

31 dec. 2020
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8  Voorzieningen

Jubileumuitkeringen
Langdurig ziekteverzuim

Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Toelichting voorziening jubileumuitkeringen:

9  Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 20.275.000

160.047

950.000

198.264

219.417

396.157

31 dec. 2021

176.740

198.264

262.278

10.984

De dotatie aan de voorziening langdurig ziekteverzuim wordt veroorzaakt door de toename van het aantal 
langdurig zieken.

31 dec. 2020

8.075.000
16.000.000

24.075.000

16.000.000

4.250

31 dec. 2021

24.075.000

15.234

blad 19/41

Saldo per 
1 jan. 2021

Het verloop is als volgt weer te geven:

Ont-
trekking

9.025.000

4.250

21.918

25.025.000

144.797

Saldo per 
31 dec. 2021VrijvalDotatie

144.813

31 dec. 2021

197.893

18 mei 2022

064.014 10.934
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Het verloop van de langlopende schulden in het boekjaar is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen:

Stand per 1 januari
Bij: Verstrekt in boekjaar
Af: Aflossingen boekjaar

Stand per 31 december
Af: Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 31 december 

 - Hypotheekrecht op de onroerende zaken en pandrecht op de roerende zaken
 - Positieve / negatieve hypotheekverklaring
 - Hoofdelijke medeschuldenaarsstelling Stichting Steun Adullam.

Overige langlopende schulden:

Lening o/g inzake activa
Lening o/g inzake nieuwbouwprojecten
Lening o/g inzake nieuwbouwprojecten

Lening o/g inzake activa

Stand per 1 januari
Bij: Verstrekt in boekjaar
Af: Aflossingen boekjaar

Stand per 31 december

0

8.075.000 9.025.000

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de BNG luiden als volgt:

7.000.000 7.000.000

00
0

16.000.000

7.000.000

7.000.000

9.025.000 10.293.200

-1.268.200 -976.400

blad 20/41

18 mei 2022

-950.000 -1.268.200

2021 2020

10.293.200 11.269.600

Dit betreft een lening die verstrekt is door Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Deze lening is 
aflossingsvrij en is bestemd voor de financiering van vaste activa. De rente is met ingang van 2017 voor 5 
jaar vastgesteld en bedraagt 2,0%.

31 dec. 2021

2021 2020

0

6.000.000

7.000.000
0

7.000.000

Voor een toelichting op deze leningen wordt u verwezen naar de bijlage overzicht langlopende leningen. 
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

31 dec. 2020

3.000.000 3.000.000

16.000.000

6.000.000
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Lening o/g inzake nieuwbouwprojecten

Stand per 1 januari
Bij: Verstrekt in boekjaar
Af: Aflossingen boekjaar

Stand per 31 december

Lening o/g inzake nieuwbouwprojecten

Stand per 1 januari
Bij: Verstrekt in boekjaar
Af: Aflossingen boekjaar

Stand per 31 december

Dit betreft een lening die in 2019 verstrekt is door Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg met een 
looptijd van 20 jaar. Deze lening is aflossingsvrij en is bestemd voor de financiering van nieuwbouw voor 
de locaties Kroonheim en Streekheim. De rente is met ingang van 2019 voor 5 jaar vastgesteld en 
bedraagt 1,1%.

18 mei 2022
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3.000.000 3.000.000

2021 2020

6.000.000 0
0 6.000.000

3.000.000 3.000.000
0 0
0

0 0

6.000.000 6.000.000

Dit betreft een lening die in 2020 verstrekt is door Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg met een 
looptijd van 20 jaar. Deze lening is aflossingsvrij en is met name bestemd voor de financiering van 
nieuwbouw voor de locatie Wonen Alblasserdam. De rente is met ingang van 2020 voor 5 jaar vastgesteld 
en bedraagt 1,1%.

0
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10  Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Crediteuren
Rekening-courant met Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
Rekening-courant met Stichting Steun Adullam
Vooruitontvangen subsidie
Pensioenpremies
Loonheffingen
Omzetbelasting
Reservering PBL-uren
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Nettolonen
Overige nog te betalen kosten / verplichtingen

Per 31 december

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurverplichtingen

338.372

6.702.398

31 dec. 2020

242.390

653.449

145.951

1.172.761

31 dec. 2021

1.161.869

486.489

Toelichting loonheffingen:

18 mei 2022
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7.685

950.000

6.266.975

409.700

537.012

Toelichting aflossingsverplichting:

871.244

0

27.4439.438

15.370

1.268.200

170.934

568.005

601.313575.048

29.814

370.022883.507

176.794

Er is een huurovereenkomst gesloten inzake de bedrijfsruimte aan de Garderenseweg 59 te Uddel. Deze 
overeenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar gerekend vanaf 1 september 2012 en lopende tot 
en met 31 augustus 2017, voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar derhalve tot en met 31 
augustus 2022. De huur wordt per die datum beëindigd. De huur bedraagt voor 2022 € 19.368 per jaar en 
wordt jaarlijks geïndexeerd.

De daling van de loonheffingen wordt veroorzaakt door de lagere zorgbonus in 2021 ten opzichte van 
2020, waardoor de eindheffing ook gedaald is.

Er is een huurovereenkomst gesloten inzake het pand aan de Voltweg 11 te Nunspeet. Deze 
overeenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar ingaande op 2 februari 2013 en lopende tot en met 
31 januari 2018, voortgezet voor een periode van 5 jaar, derhalve tot en met 31 januari 2023. Deze 
overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. De huur wordt 
beëindigd in medio 2023. De langlopende verplichtingen van de huurovereenkomst zijn per begin 2015 
overgedragen aan Stichting Zorg Adullam. De huur bedraagt voor 2022 € 40.577 per jaar en wordt 
jaarlijks geïndexeerd.

1.296.563

Door de volledige aflossing van de lening bij de Rabobank in 2021 zijn de kortlopende 
aflossingsverplichtingen gedaald.
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Meerjarige financiële verplichtingen inzake huur
Resterende looptijd kortlopend deel, niet langer dan één jaar
Resterende looptijd langlopend deel tot vijf jaar
Resterende looptijd langlopend deel, na 5 jaar

Er is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van een bouwdeel van het pand gelegen aan de 
Schoutenstraat 113 te Barneveld. De verhuurder heeft de vordering terzake van de huursom gecedeerd 
aan de Gemeente Barneveld welke cessie door huurder wordt aanvaard. De huur is aangegaan voor een 
periode van 10 jaar vanaf 1 september 2016. De huurprijs bedraagt voor 2022 € 36.389 per jaar en wordt 
jaarlijks geïndexeerd. Aan de verhuurder bestaat er een verplichting voor de onderhoud- en energiekosten 
en de huur van het meubilair. Voor 2022 bedragen deze kosten € 23.957.

Er is een huurovereenkomst gesloten inzake de bedrijfsruimte aan de Burgemeester Van der Walstraat 
27 te Staphorst. Deze huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 1 jaar ingaande op                          
2 april 2012 en lopende tot en met 31 maart 2013. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst 
verlengd voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. Beëindiging van de overeenkomst door 
opzegging vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 jaar. De huur bedraagt 
voor 2022 € 7.500 per jaar.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake de dagbesteding voor de deelnemers van 
dagactiviteitencentrum Wilgenheim. Deze overeenkomst is in 2019 gesloten voor onbepaalde tijd. 
Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. 
De huur van de bedrijfsruimte, die gelegen is aan de Ohmweg 38 te Alblasserdam, bedraagt voor 2022      
€ 46.726 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Er is een huurovereenkomst gesloten inzake een pand aan de Gemeenteweg 38a te Staphorst. Deze 
overeenkomst is gesloten voor een periode van 1 jaar ingaande op 1 november 2021 en lopende tot en 
met 31 oktober 2022. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor onbepaalde tijd met een 
opzegtermijn van 4 maanden. De huurprijs bedraagt voor 2022 €13.800 per jaar en wordt jaarlijks 
geïndexeerd.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake de dagbesteding voor deelnemers en bewoners 
van Kroonheim. Deze overeenkomst is in 2021 gesloten voor onbepaalde tijd. Beëindiging van de 
overeenkomst vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
De huur van de ruimte, die gelegen is aan de Koesteeg 6 te Garderen, bedraagt voor 2022 € 9.000 per 
jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

18 mei 2022
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571.243

292.682
193.561

Daarnaast zijn huurovereenkomsten afgesloten met de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg inzake 
de diverse panden welke in gebruik zijn voor de zorgactiviteiten. Deze huurovereenkomsten zijn gesloten 
voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van steeds een periode van vijf jaar. De 
huur voor 2021 bedraagt € 714.794 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Als gevolg van de fusie tussen 
Stichting Zorg Adullam, Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg en Stichting Steun Adullam zal deze 
huur met ingang van 2022 vervallen.

85.000

Op de grond en de opstallen aan de Kerklaan 14 te Staphorst rust een recht van erfpacht voor 
onbepaalde tijd. De opstallen zijn in eigendom van Stichting Zorg Adullam. De canon inzake de erfpacht 
bedraagt € 5.000 per jaar en is voor een periode van 25 jaar vast, ingaande per augustus 2019.
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Financieringsverplichtingen

Investeringsverplichtingen

Onzekerheden opbrengstverantwoording

18 mei 2022

blad 24/41

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de 
gedeclareerde zorgprestaties zouden er mogelijk correcties noodzakelijk kunnen 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.

Inzake de nieuwbouw Eliëzershof bestaat er een investeringsverplichting van circa € 450.000.
Inzake de verbouw Beekheim bestaat er een investeringsverplichting van circa € 310.000.                   
Inzake de nieuwbouw Streekheim bestaat er een investeringsverplichting van circa € 60.000. 
Overige investeringsverplichting inzake nieuw- of verbouw bedragen totaal circa € 17.000.
Deze verplichtingen betreffen de overeenkomsten met de aannemers of grondeigenaar, minus de reeds 
in rekening gebrachte termijnen.

Op 17-12-2020 is een financieringsovereenkomst ondertekend ten behoeve van een geldlening met een 
kredietlimiet van € 8,5 mln. Opname van deze lening kan plaatsvinden als kasgeldlening die omgezet kan 
worden in een vaste geldlening, of direct als vaste geldlening. 
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MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

In euro's

Afschrijvingspercentage

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

Mutaties boekjaar

Investeringen

Afschrijvingen

Terugname geheel afgeschreven activa

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Desinvesteringen

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in de boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 34.471.757

-9.834.823

44.306.580

1.794.235

-537.567

645.940

-7.088.235

966.568

-3.442.285

39.786

Machines en 

installaties Totaal

44.983.692

5% - 20%

9.544.844 4.256.967

10% - 30%

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen

0%

5.044.174

-3.185.148

276.145

-276.145

707.475

-311.556

-4.217.181

0

87.284

-719.344

311.556

-268.709

-603.804

261.097

0

-5.183.749

515.704

Materiële vaste 

activa in uitvoering

-9.974.368-2.543.074 0

-2.300.630

-645.940

35.009.324

7.057.063

2.501.100 4.256.967

702.957

Bedrijfsgebouwen 

en terreinen
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0% - 25%

-4.246.146

26.137.707

21.891.561

4.069.843

-902.447

-58.239

58.239

-916.433

825.663

3.076.626

2.588.384

-2.127.847

-794.379

6.359.696

1.317.695

10.317.685 4.716.23129.232.878

-4.264.691

24.968.187

39.786

0

6.875.400
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OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN PER 31 DECEMBER 2021

In euro's

1.150.000 11 jaar lineair 200.000

Hypotheekrecht op 
Beekheim, Muiderheim en 

Maasheim. 
Pos/neg hyp.verkl. op 

Wilgenheim, Polderheim en 
DAC Maasheim. 

Medeschuldenaarsstelling
St. Steun Adullam.
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Beekheim, Muiderheim en 

Maasheim. 
Pos/neg hyp.verkl. op 

Wilgenheim, Polderheim en 
DAC Maasheim. 

Medeschuldenaarsstelling St. 
Steun Adullam.2,30 4.000.000 0 250.000 3.750.000

Nieuwe 
leningen 
in 2021

Coöperatieve 
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wijze

Werke-
lijke 

rente

01-10-2002 2,05

Restschuld 31-
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Totale 
looptijd
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12-2021
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0
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St. Steun Adullam.
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Gestelde zekerheden
Aflossing 

2022

Resteren-
de looptijd 

in jaren 
eind 2021

0 11 jaar lineair

15 jaar

hypothe-
caire 

lening 1,95

318.200 0 318.200

N.V. Bank 
Nederlandse 
Gemeenten 15-12-2016

N.V. Bank 
Nederlandse 
Gemeenten 02-10-2017 3.000.000

5.000.000 2.500.000 15 jaar lineair 250.000

2.350.000 0 2.150.000200.000

20 jaar

hypothe-
caire 

lening
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Totaal

Toelichting:

18 mei 2022

blad 27/41

De lening van de Rabobank met afsluitdatum 01-10-2002 is in 2021 volledig afgelost.

Voor de leningen van de Bank Nederlandse Gemeenten valt Stichting Zorg Adullam onder de eisen voor solvabiliteit en DSCR. Voor deze kengetallen wordt verwezen naar de geconsolideerde 
jaarrekening van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.

625.000 7 jaar lineair 500.000

Hypotheekrecht op 
Beekheim, Muiderheim en 

Maasheim. 
Pos/neg hyp.verkl. op 

Wilgenheim, Polderheim en 
DAC Maasheim. 

Medeschuldenaarsstelling
St. Steun Adullam.2,15 3.625.000 0 500.000 3.125.000

13.800.000

N.V. Bank 
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Gemeenten 03-04-2018 5.000.000 10 jaar
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
In euro's 

11  Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
PGB-opbrengsten Wlz, Jeugdwet en Wmo
Zorgprestaties tussen instellingen
Eigen bijdragen cliënten voor zorgkosten

Toelichting corona-compensatie:

Toelichting zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning:

12 Subsidies

Subsidie zorgbonus
Rijkssubsidies ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Subsidies Provincies en gemeenten

25.901.983Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
629.961 623.274

362.315

100.482

23.717.976

10.801
2.938.265

42.903

Sinds 2018 is er een verschuiving waarneembaar van de opbrengsten uit PGB naar het wettelijk budget 
voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg. Dit wordt veroorzaakt doordat indicaties omgezet worden van PGB of 
zorgprestaties tussen instellingen naar Zorg in Natura.
Op de opbrengsten van 2021 is een correctie van circa € 300.000 toegepast voor de gerealiseerde 
overproductie. Op de opbrengsten van 2020 is een correctie van circa € 57.000 toegepast voor de 
gerealiseerde overproductie. Deze is in 2021 alsnog volledig vergoed. 

9.818

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 1,4 mln. aan corona-compensatie opgenomen (2020: €2,9 
mln.), waarvan € 1,4 mln. in de Wlz. Daarbij is rekening gehouden met de berekende omzetderving, de 
extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en 
(voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-compensatie 
hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze 
verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2022.

94.147

651.152

76.311

2.160.809
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27.676.746

Uitkomst 

2020

1.041.296

24.115

Uitkomst 

2021

7.685 7.685

184.270

186.033

28.929.744

356.952 863.153
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Toelichting subsidies:

Toelichting subsidie zorgbonus:

13 Bijdragen gelieerde stichtingen

Toelichting geoormerkte bijdragen:

14 Overige bedrijfsopbrengsten

Eigen bijdragen cliënten voor verblijfskosten
Eigen fondsenwerving
Nevenactiviteiten
Doorbelaste kosten Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Diversen

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

Doorbelaste kosten Stichting Steun Adullam

Uitkomst 

2020

   - het Ministerie van OCW inzake subsidieregeling praktijkleren en

In de kosten van specifieke projecten wordt bijgedragen door Stichting Steun Adullam. 
In 2020 zijn een drietal nalatenschappen besteed ten behoeve van de nieuwbouw van de locatie 
Kroonheim. In 2021 zijn er bijdragen ontvangen voor het boekverlies dat ontstond na de verkoop van 
Schoonsterheim/Lindenheim en voor de onderzoekskosten naar uitbreiding van Maasheim en nieuwbouw 
in Ablasserdam.

Uitkomst 

2021

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de 
voorlopige toekenning daarop en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen 
en de belastingheffing daarover. De zorgbonussen zijn uitbetaald in 2020 en 2021. De subsidie is nog niet 
vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de 
subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan 
uitbetaalde bonussen, inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 353.452 (2020: € 863.153) en is 
verwerkt onder de personeelskosten. 

* Subsidies Provincies en gemeenten inzake ontvangen subsidies van gemeenten voor kinderboerderij, 
   snoezelen, bewonersvakantie en vervoer.

   - het Ministerie van VWS in het kader van de subsidieregeling stageplaatsen zorg en de zorgbonus,

De ontvangen subsidies hebben betrekking op:                                                                                  

blad 29/41

816.294

114.530

1.146.442

204.658

18 mei 2022

18.000

855.925

168.829

930.824

528.819

98.100

* Rijkssubsidies afkomstig van:                                                                                  

45.203

   - het Ministerie van EZK inzake subsidieregeling stimulering duurzame energieproductie.                             

223.974

941.784Geoormerkte bijdragen Stichting Steun Adullam 
Geoormerkte bijdragen Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

33.402

921.000

98.100
18.000

8.77515.334
520.389
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Toelichting nevenactivieiten:

15 Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Eindheffing sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

Toelichting andere personeelskosten:

16 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen:
- Materiële vaste activa

Subtotaal afschrijvingen

Boekresultaat materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen 

Onder de andere personeelskosten is in 2021 een bedrag van circa € 197.000 (2020: € 470.000) 
verantwoord voor de uitgekeerde zorgbonus. Vanwege deze zorgbonus is in beide jaren ook sprake van 
eindheffing.

18.772.504

355,0381,0

Uitkomst 

2021

Uitkomst 

2020

2.020.0052.300.630

2.020.005

2.300.630 2.020.005

100.231 0

2.345.946
13.712.512

1.330.677

23.047.885

3.016.192

1.282.085

20.031.693

1.002.4661.198.936

14.862.294

21.848.510

2.400.861

In 2020 waren de opbrengsten uit nevenactiviteiten lager doordat de winkels tijdelijk gesloten waren 
vanwege de coronacrisis.

18 mei 2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden op 
basis van full-time eenheden:

3.076.006

2.507.255
181.123 380.903
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17 Overige bedrijfskosten

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Inkopen nevenactiviteiten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Vervoerskosten
Onderhoud en energiekosten
Huur 
Dotaties en vrijval voorzieningen

Subtotaal overige bedrijfskosten

Projectkosten

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting voedingsmiddelen en hotelmatige kosten:

Toelichting patiënt- en bewonersgebonden kosten:

Toelichting vervoerskosten:

Toelichting onderhoud en energiekosten:

Toelichting dotaties en vrijval voorzieningen:

Toelichting projectkosten:

Uitkomst 

2020

Uitkomst 

2021

819.029

In 2020 waren dagactiviteitencentra tijdelijk gesloten waardoor de vervoerskosten lager waren. Daarnaast 
is er sprake van een toename van (individueel) taxivervoer naar met name de KDC's.

862.967669.552

854.990927.911
76.308 111.821

1.425.585

311.522

847.996
953.593

6.076.048

942.516

274.713

De stijging van voedingsmiddelen en hotelmatige kosten heeft enerzijds te maken met de uitbreiding van 
Streekheim en anderzijds met de extra kosten als gevolg van coronamaatregelen.

In 2020 is met name het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. In 2021 is meer onderhoud uitgevoerd. 
Daarnaast was er in 2021 ook sprake van de eerste onderhoudstermijnen op Kroonheim na de 
ingebruikname van de nieuwbouw in 2020.

De mutatie in de voorzieningen betreft voor het grootste deel de stijging van de voorziening langdurig 
zieken.

690.837

1.423.663

997.604
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6.387.570 6.055.339

De kosten zijn in 2021 lager dan in 2020. Dit komt doordat er minder beschermingsmiddelen (i.v.m. 
corona) aangeschaft hoefde te worden dan in het voorgaande jaar.

De projectkosten betreffen betaalde facturen voor projecten waarvoor vanuit Stichting Steun Adullam dan 
wel Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg bijdrages worden verkregen.

5.780.626

217.543 34.759
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18 Financiële baten en lasten

Rentebaten

Rentelasten

Totaal financiële baten en lasten

22 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

23 Honoraria accountant

24 Transacties met verbonden partijen

-489.120

489.129

Voor gegevens over Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg.

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

Voor gegevens over de honoraria accountant wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening van 
Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.

243.085

222.500

465.585

0
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Rente lening Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Rente en kosten

Rentebaten

Uitkomst 

2021

Uitkomst 

2020

250.129

9

9

0

-465.585

239.000

Ada van Straten
VAA
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

A. Prins AA

drs. R. van Beijnum K. Kastelijn

mr. G.B. van Driel RB C.H. Achterberg RA

J. Tippe AA

In 2022 is het voornemen om Stichting Zorg Adullam, Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg en
Stichting Steun Adullam met elkaar te fuseren tot Stichting Zorg Adullam middels een juridische fusie
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.
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De Raad van Bestuur van Stichting Zorg Adullam heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de 
vergadering van 12 mei 2022.
De Raad van Toezicht van Stichting Zorg Adullam heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de 
vergadering van 18 mei 2022.

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening op blad 3/41.
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemming

Nevenvestigingen

Stichting Zorg Adullam heeft geen nevenvestigingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

18 mei 2022
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In de statuten is niets bepaald aangaande het behaalde resultaat.
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Stichting Zorg Adullam

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 653.584€                -€                    -€                    -€                    653.584€            
Compensatie personele meerkosten corona 521.451€                -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    521.451€            
Compensatie materiële meerkosten corona 153.933€                -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    153.933€            
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                        -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
Overige corona-compensatie -€                        -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
Totaal toegekende corona-compensatie 1.328.968€            -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.328.968€        

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

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021 1.328.968€            -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.328.968€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2021 28.062.792€           -€                    9.818€                629.961€            -€                    2.945.767€         31.648.338€       
- begroting 2021 27.882.300€           -€                    18.600€              635.400€            -€                    2.484.600€         31.020.900€       
- jaarrekening 2020 26.656.241€           -€                    10.801€              623.274€            -€                    3.214.475€         30.504.791€       
- jaarrekening 2019 25.394.109€           -€                    18.852€              679.639€            -€                    2.472.102€         28.564.702€       

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 
2021 in opbrengsten 2021

4,74% ############## 0,00% 0,00% ############## 0,00% 4,20%

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

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 

2021
begroting 2021 jaarrekening 

2020
jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar -677.098€           -334.800€           115.352€            1.257.402€         
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) -2,14% -1,08% 0,38% 4,40%
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. -1,06% -2,52% -6,54%

N.v.t.

N.v.t.

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve financiële 
gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben 
zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021 voorziet in de behoefte van 
zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Stichting Zorg Adullam
Barneveld
41053643

In 2021 is bij Adullam sprake geweest van twee besmettingsgolven. De eerste was aan het begin van het jaar, de tweede was in het laatste kwartaal. Onder leiding van het centrale coördinatieteam van Adullam 
is, beoordeeld welke maatregelen er op welke trap van de escalatieladder genomen moesten worden. Daarbij werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de adviezen van de VGN. Hierbij kan gedacht worden aan 
het naleven van de anderhalvemetermaatregel, mondneusmaskergebruik, bezetting op kantoren en extra hygiënevoorschriften. Naast algemene maatregelen is er op iedere locatie sprake geweest van maatwerk 
waarbij het lokale coronateam een kernrol heeft. Daardoor heeft een besmetting of quarantainesituatie niet langer invloed op de hele organisatie, maar alleen gevolgen voor de lokale voorziening of bij de 
woonlocaties vaak voor een deel van de locatie.
De impact van het coronavirus op mensen en middelen is groot. Cijfermatig is dit terug te zien in het hogere ziekteverzuim. Daarnaast is speelt de onzichtbare, mentale spanning die een besmetting of 
quarantaine-situatie met zich meebrengt. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor cliënten. In het jaar 2021 zijn 9 cliënten overleden, waarvan de meesten aan de gevolg van corona. Op medewerkersniveau is 
het verzuim opgelopen van 3,8% in 2019 naar 6,3% in 2021, waarbij in laatste kwartaal van 2021 het verzuim boven de 9% lag.

De impact van een coronabesmetting of quarantaine blijft in 2022 hoog. Bij extramurale dagbesteding en logeren ondervindt Adullam de financiële impact op het moment dat er sprake is van een besmetting nu 
hiervoor geen compenserende maatregelen meer gelden. Op personeelsvlak blijft het verzuim onverminderd hoog wat leidt tot meerkosten ten opzichte van 2019, het jaar voor de corona-uitbraak. Wel vindt de 
zorg zo veel als mogelijk doorgang. Doordat op lokaal niveau maatwerk ingezet wordt, is dit ook mogelijk.
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Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder 1 dhr. A. Prins

Naam en ondertekening bestuurder 2

Naam en ondertekening bestuurder 3

De begroting was opgesteld alsof het een jaar zonder corona zou zijn. Daarom is een vergelijking tussen begroting en jaarrekening 2021 inclusief compensatie mogelijk. Het werkelijke resultaat over 2021 zou ook in 
een 'normaal' jaar het werkelijke resultaat geweest kunnen zijn. Het lagere resultaat ten opzichte van 2020 is het gevolg van de ingebruikname van de nieuwe locatie Streekheim waardoor de afschrijvingslasten 
stijgen. Hier was in de begroting rekening mee gehouden. Daarnaast was er sprake van overproductie en open plekken die langer open bleven als gevolg van corona(maatregelen)
Ten opzichte van 2019 is het resultaat lager in 2020. Door incidentele meevallers was het resultaat in 2019 uitzonderlijk hoog. Het jaar 2020 was niet alleen een jaar met corona, maar ook het jaar waarin de onder 
andere nieuwbouw op locatie Kroonheim in gebruik genomen werd. Hierdoor stegen in 2020 afschrijvingslasten ten opzichte van 2019. 

De extra kosten als gevolg van corona die toegerekend konden worden aan de WLZ zijn door de zorgkantoren vergoed. Vanaf de eerste coronagolf heeft Adullam alle extra kosten administratief inzichtelijk gemaakt 
en afzonderlijk geregistreerd. Daardoor is duidelijk hoe hoog deze meerkosten zijn

Ondertekening door het bestuur
Barneveld, 18 mei 2022

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste weten 
van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.
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Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 479 € 862.200,00 16 € 28.000,00 495 € 890.200,00
   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 469 € 469.000,00 469 € 469.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 16 € 16.000,00 16 € 16.000,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 369.653,00 € 369.653,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 12.000,00 € 12.000,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 369.653,00 € 12.000,00 € 381.653,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 23.547,00 € 0,00 € 23.547,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal

Ada van Straten
VAA



Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 493 € 341.392,64 24 € 16.157,76 517 € 357.550,40
   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 490 € 188.507,90 490 € 188.507,90

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 21 € 8.078,91 21 € 8.078,91

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 150.806,00 € 150.806,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 6.059,18 € 6.059,18
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 150.806,00 € 6.059,18 € 156.865,18

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 2.078,74 € 2.019,67 € 4.098,41

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal

Ada van Straten
VAA



 

 Nr. 671 

 

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  

Stichting Zorg Adullam  

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 

A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Zorg Adullam te Barneveld gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zorg Adullam op 31 december 2021 en van het resultaat 

over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de resultatenrekening over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorg Adullam zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie 

 

De jaarverslaggeving omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De 

andere informatie bestaat uit:  

• de overige gegevens; 

• de bijlage corona-compensatie 2021; 
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• de bijlage ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 

1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)’; 
• de bijlage ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 

1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)’. 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de bijlage 

corona-compensatie 2021, de bijlagen zorgbonus  en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-

geving van de organisatie. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling 

Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 
 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 

de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 

Dordrecht, 18 mei 2022 

 

 

Verstegen accountants en adviseurs B.V., 

 

 

 

 

 

drs. F. van der Plaat RA 


