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Van der Wiel Accountancy Belasting & Advies is de handelsnaam van Van der Wiel Consultancy B.V. (KvK 01173764) 
Op diensten verleend door deze vennootschap zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. 

 
Het bestuur van 
Stichting ZorgInitiatief de Bosk 
De Bosk 6 
9281 NR Harkema 
 
 
 
 
 
 
Kenmerk   Behandeld door    Datum 
51002430/def   vcsh-b/mh    28 september 2020 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting. 
 
1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 
De jaarrekening 2019 van Stichting ZorgInitiatief de Bosk te gemeente Achtkarspelen is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In 
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.   
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast.  
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u  
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met 
de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
onze kennis van Stichting ZorgInitiatief de Bosk. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of en 
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stichting ZorgInitiatief de Bosk te gemeente Achtkarspelen   
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende  
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants  
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij  
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben  
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
 
Joure, 28 september 2020 
 
Van der Wiel Accountancy | Belasting | Advies 
 
 
 
Origineel getekend door: V.C.S. Holtrop – Brattinga RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCIEEL VERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatverdeling)

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste ac va

Materiële vaste ac va  (1)

Inventaris 3.682

Vlo ende ac va

Onderhanden zorgtrajecten 242.486

Vorderingen  (2)

Vorderingen op groepsmaatschappijen 59.883

Liquide middelen 61.649

 367.700

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk te Gemeente Achtkarspelen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopie
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2019

€ €

PASSIVA

Kortlopende schulden  (3)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 26.560
Schulden aan groepsmaatschappijen 30.201
Belas ngen en premies sociale verzekeringen 11.179
Overlopende passiva 299.760

367.700

 367.700

___________________________________________________________________________________________________________
Kopie
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___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 4 MAART 2019 T/M 31 DECEMBER 2019

2019

€

Ne o-omzet 480.242

Lasten

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 242.486
Personeelskosten  (5) 148.284
Afschrijvingen  (6) 203
Overige bedrijfskosten  (7) 89.182

480.155

Bedrijfsresultaat 87

Financiële baten en lasten  (8) -87

Resultaat -
Belas ngen -

Resultaat -

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk te Gemeente Achtkarspelen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Ac viteiten

De ac viteiten van S ch ng ZorgIni a ef de Bosk, statutair geves gd te Gemeente Achtkarspelen
bestaan voornamelijk uit de uitoefening van dagzorg voor Jongeren met een beperking.

De s ch ng is 4 maart 2019 opgericht.

Ves gingsadres

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk (geregistreerd onder KvK-nummer 74174460) is feitelijk geves gd op
De Bosk 6 te Gemeente Achtkarspelen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jeugdwet en daarmee de
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van ac va en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Scha ngen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van S ch ng ZorgIni a ef de Bosk zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur scha ngen maakt die essen eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in ar kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en scha ngen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelich ng op de betreffende jaarrekeningposten.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transac es die behoren
tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsac viteiten, maar die omwille van de
vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter
van de post.

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk te Gemeente Achtkarspelen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Grondslagen voor de waardering van ac va en passiva

Materiële vaste ac va

De materiële vaste ac va worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula eve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de gescha e economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Onderhanden zorgtrajecten

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde
de kostprijs van de reeds bestede verrich ngen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten
indien deze lager is. De produc e van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande
verrich ngen te koppelen aan de trajecten die ul mo boekjaar openstonden. Op de onderhanden
trajecten worden de voorscho en die ontvangen zijn in mindering gebracht.

Vorderingen en overlopende ac va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor seerde kostprijs. De reële waarde en geamor seerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop jd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredie nstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk te Gemeente Achtkarspelen
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Eigen vermogen

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

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprich ng van de S ch ng ingebracht kapitaal.                  
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de S ch ng een
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.            
       
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.                   
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de
bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de S ch ng vrij kunnen beschikken.          
       

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac ekosten is de geamor seerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
 Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch poten eel, samenhangend met een vermeerdering van een ac ef of een vermindering
van een verlich ng, hee  plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch poten eel,
samenhangend met een vermindering van een ac ef of een vermeerdering van een verplich ng,
hee  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.          

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk te Gemeente Achtkarspelen
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Ne o-omzet

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

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van
geleverde presta es op het gebied van verleende jeugdzorg respec evelijk wmo-presta es. Als
realisa emoment geldt het moment waarop de betreffende presta es zijn gerealiseerd en op grond
van de geldende voorschri en of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever. Tot
de opbrengsten jeugdwet worden tevens gerekend muta es in onderhanden zorgtrajecten met
betrekking tot jeugdzorg.                  

Uitgangspunten Sociaal Domein

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet hee  de s ch ng de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Aangezien per gemeente
andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden ( jdige aanwezigheid van een
geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindica e door medewerkers,
werking berichtenverkeer iWmo/iJWe.d.), leiden tot scha ngsrisico's in deze omzet van
instellingen.
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan
alle gemeenten waar de s ch ng een contracteringsrela e mee hee  op basis van het landelijke
ISD-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de
verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld. 
De raad van bestuur hee  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 2020 of later.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk te Gemeente Achtkarspelen
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Pensioenen

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk hee  alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplich ngenbenadering. 
De verplich ngen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. S ch ng ZorgIni a ef de Bosk hee  geen verplich ng tot
het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan
het effect van hogere toekoms ge premies. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als
last verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste ac va zijn berekend door middel van vaste percentages van
de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste ac va zijn begrepen onder de
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht
op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

S ch ng ZorgIni a ef de Bosk te Gemeente Achtkarspelen
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

1. Materiële vaste ac va

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2019 -
Investeringen 3.885
Afschrijvingen -203

Boekwaarde per 31 december 2019 3.682

Aanschaffingswaarde 3.885
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -203

Boekwaarde per 31 december 2019 3.682

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

Vlo ende ac va

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Holding ZorgInita ef de Bosk B.V. 181
ZorgIni a ef de Bosk Gezinsgerichte Jeugdhulp B.V. 1.746
Driezorg Daniel B.V. 55.270
ZorgIni a ef de Bosk Trainingshuizen B.V. 2.686

59.883

Over de vorderingen wordt geen rente berekend.
Er zijn geen nadere afspraken gemaakt met betrekking tot aflossing en zekerheden.
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3. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

Schulden aan groepsmaatschappijen

ZorgIni a ef de Bosk Woonstaete B.V. 30.201

Over de vorderingen wordt geen rente berekend.
Er zijn geen nadere afspraken gemaakt met betrekking tot aflossing en zekerheden.

Belas ngen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 9.255
Pensioenen 1.924

11.179

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakan egeld 7.780
Accountantskosten 1.750
Vooruitgefactureerde bedragen 37.914
Overige schulden 9.830
Door te belasten declara es zorginstellingen 242.486

299.760
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

4. Bruto-marge

2019

€

Ne o-omzet 480.242

Opbrengsten zorgpresta es en maatschappelijke ondersteuning 237.756
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 242.486

480.242

5. Personeelskosten

Lonen en salarissen 101.223
Sociale lasten 16.626
Pensioenlasten 8.100
Overige personeelskosten 22.335

148.284

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2019 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam. 

6. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste ac va

Inventaris 203

7. Overige bedrijfskosten

Huisves ngskosten 16.296
Kantoorkosten 17.814
Verkoopkosten 1.113
Algemene kosten 53.959

89.182
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8. Financiële baten en lasten

2019

€

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten -87

Ondertekening van de jaarrekening

Harkema, 28 september 2020

Direc e voor akkoord Raad van Toezicht

H.E.J. de Graaf J. Veenstra

D. de Jong - de Graaf M.J. Cornel

J.A.H. de Graaf-Minneboo M.L. Dessing - Bressers
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