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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.11 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 
Debiteuren en overige vorderingen 
Effecten
Liquide middelen 
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsfondsen 
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer 
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

1 7.082.797 7.467.593
2 96.333 110.167

7.179.130 7.577.760

3 169.953 31.991
4 248.345 249.880
5 68 98
6 1.103.803 1.108.658

1.522.169 1.390.626

8.701.299j 8.968.386

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

7
1.896.874 2.022.353

-62.428 -405.604
1.834.446 1.616.749

8 126.165 105.456

9 5.211.093 5.708.398

10 1.529.595 1.537.783
1.529.595 1.537.783

Totaal passiva 8.701.299 8.968.386
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.12 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
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Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke 
ondersteuning)

11 9.104.012 8.444.036

Subsidies 12 120.392 114.843

Overige bedrijfsopbrengsten 13 206.886 194.707

Som der bedrijfsopbrengsten 9.431.290 8.753.586

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 6.756.189 6.414.707

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 509.096 527.529

Overige bedrijfskosten 16 1.776.465 1.479.656

Som der bedrijfslasten 9.041.750 8.421.892

BEDRIJFSRESULTAAT 389.540 331.693

Financiële baten en lasten 17 -171.843 -213.730

RESULTAAT BOEKJAAR 217.698 117.964

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve WMO -91.477 -43.039
Bestemmingsreserve Wijkverpleging 16.368 -11.955
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 292.807 172.957

217.697 117.963



Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.13a KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref._________________________ 2021

€ 6
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 389.540

2020
€ € 

331.693

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige 
waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

15 509.096 527.529
8 20.710 30.533

529.806 558.062

4 1.535 67.400

3 -137.961 34.340

10 -8.188 166.565
-144.614 268.305
774.732 1.158.060

Ontvangen interest 17 1.277 1.767
Betaalde interest 17 -173.121 -215.498

-171.844 -213.731
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 602.888 944.330

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen vaste activa 1 -171.337 -55.708
Desinvesteringen (ontvangen aflossing) 2 60.869 55,000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -110.468 -708

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opname 9 0 0
Aflossing langlopende schulden 9 -497.306 -597.199

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari 
Stand geldmiddelen per 31 december 
Mutatie geldmiddelen

-497.306 -597.199

-4.885 346.423

6 1.108.756 762.334
6 1.103.871 1.108.756

-4.885 346.422
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen 

Algemene gegevens
Slichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh is statutair (en feitelijk) gevestigd te Lelden op het adres Hof van 
Roomburgh 46, 2353 WC en staat geregistreerd onder KVK-nummer: 41168998.

De belangrijkste activiteit is het leveren van zorg zowel intramuraal als extramuraal.

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

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

Contlnuïteltsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsverondersteillng. Op basis van de 
momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande 
liquiditeitsbuffer, is de verwachting dat de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.

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

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen 
op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa
□e materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Een uitzondering hierop is de 
waarde van onze grond. Deze is eenmalig geherwaardeerd In 2011 op basis van twee taxaties van de waarde 
van de grond. Sindsdien is de waarde van de grond gelijk gewaardeerd aan deze taxatie en er wordt niet 
afgeschreven op de grond. Er is In 2021 een perceel grond verkocht t.b.v. de realisatie van een nieuwe kapel.
De opbrengst van deze transactie is afgetrokken van de waarde van de grond.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa wordt niel afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
■ Bedrijfsgebouwen: 0-10%.
* Machines en installaties : 5%.
> Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak 
bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn In 2011 de bekostigingsregels aangepast. 
Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door 
prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar(tot en met 2017) waarin deze overgang 
gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de 
beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg, is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 
oktober 2011, geconcludeerd dal sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame 
waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Roomburgh overeenkomstig RJ 121 een beoordeling op 
bijzondere waardevermindering met een duurzaam karakter uitgevoerd.

Het gebouw is in 2013 geheel gerenoveerd en eind 2013 opgeieverd. Roomburgh heeft de contante waarde van 
de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende 
eenheden en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering 
samenhangende activa per 31 december 2021.

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de 
kasstromen zijn:

* Een levensduur van 20 jaar.
* Een gemiddelde bezettingsgraad van 97,5%
* Gelijkblijvende samenstelling cliëntenpopulatie.
* Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2021 lot en met 2033.

* Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot 
aan het einde van de levensduur in gebruik te houden.

‘ Een disconteringsvoet van 6,0%, zijnde de gemiddelde externe vermogenskosten.

Financiële vaste activa
Verstrekte leningen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effeclieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en 
eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- 
en verkopen van financiële activa die lot de categorie verstrekte leningen en overige vorderingen behoren, 
worden verantwoord op de transactiedatum.

Financiële instrumenten
Onder financiële Instrumenten worden zowel primaire financiële Instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als financiële derivaten verslaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de behandeling per balanspost.
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde,

Een vordering uit hoofde van financieringstekort of een schuld uit hoof van financieringsoverschot is het aan het 
einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (WLZ) en de 
ontvangen voorschotten.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's meteen tooptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Henvaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de 
herwaarderingsreserve indien voor deze activa geen frequente marklnoteringen beslaan. Worden 
waardeveranderingen van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt, dan worden 
waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De 
herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de 
boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. Als een actief 
wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking lot dat actief vrij ten 
gunste van de overige reserves. De herwaarderingsreserve is bepaald aan de hand van taxatierapporten. De 
eerder genoemde verkoop van de grond is tevens verwerkt in deze reserve.

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Het bestemmingsfonds aanvaardbare kosten wordt gevormd op grond van NZA beleidsregels. Deze reserve 
kan alleen wijzigen door toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen 
tussen exploitatiekosten van dal jaar en de aanvaardbare kosten van dat jaar. Een positief saldo van het 
bestemmingsfonds aanvaardbare kosten dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa 
beleidsregels aangewezen zorgactiviteiten.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan 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 de beste schatting van de 
bedragen die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening Jubilea
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het 
geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op 
gedane toezeggingen, blijfkansen en leeftijden.

Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden, installaties 
e.d. op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor 
groot onderhoud. De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorzienlng 
voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de 
boekwaarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de (meer)koslen verwerkt 
ten laste van de winst-en-verliesrekening.
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor hel komend jaar van de langlopende schulden 
worden opgenomen onder kortlopende schulden.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 
deze gerealiseerd zijn.

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 vollooien 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.

Materiële controle
Het is niet uitgesloten dat bij materiële controles door zorgfinanciers afwijkingen van beleidsregels of 
contractvoorwaarden worden geconstateerd, die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en gefaclureerde 
zorg. De raad van bestuur heeft de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen voorde omzelveranlwoording 
naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening 2021, maar wijst op de mogelijkheid dat in latere 
jaren verrekeningen lot nagekomen financiële effecten kunnen leiden.
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten warden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen
Roomburgh 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 Roomburgh, 
De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensloenfonds Zorg en Welzijn. Roomburgh 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 toelaal. Het pensioenfonds verwacht hieraan ie kunnen voldoen en 
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 
premieverhogingen door te voeren. Roomburgh 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. 
Roomburgh heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord.

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

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekenlng van het jaar gebracht ten 
laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) 
worden onder de overlopende passiva opgenomen.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn 655 Zorginstellingen een segmentatie van de 
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: Intramuraal, Wijkverpleging (inclusief vpt en mpt), 
Dagbesteding en Huishoudelijke ondersteuning. Naast de directe kosten en opbrengsten worden de indirecte 
kosten toegerekend op basis van de omzet.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesleld op basis van de indirecte methode.

5.1.4.6 Gebeurtenissen na balansdatum

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

5.1.14 TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € ë

Bedrijfsgebouwen en terreinen 6.716.353 7.075.947
Machines en installaties 197.633 221.527
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 168.811 170.119
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 7.082.797 7.467.593

Het verloop van de materiële activa in hel verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-21 31-dec-20
ë €

Boekwaarde per 1 januari 7.467.593 7.936.081
Bij: investeringen 171.337 55.708
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 506.319 524.196
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa -555 0
Af: desinvesteringen 50.369 0

Boekwaarde per 31 december 7.082.797 7.467.593

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.16.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.18.
De post Terreinen is afgenomen door de verkoop van een perceel grond aan de Stichting Sint Josephkapel t.w.v. 50.369
euro. Dit met formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen.

2. Financiële Vaste Activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Vordering op Roomburgh-Hof 58.000 68.500
Vordering op Salvatorhof 0 0
Legeskoslen Gemeente Leiden 38.333 41.667

Totaal Financiële vaste activa 96.333 110.167

Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-21 31-dec-20

Boekwaarde per 1 januari

e

110.167

€

168.500
Bij: Stortingen 0 0
Af: afschrijvingen legeskoslen 3.334 3.333
Af: aflossingen 10.500 55.000
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 96.333 110.167

Toelich
Voor ee 
mutatieo

ting:
n nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
>vefBieW-efiëef-ër-1-45r— —...............—.
VOOR WAARMERKING5 

ZIRKZEEAUD

3 o mei ;

Paraaf: <«rt7r:

3DOELEINDEN: 
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.14 TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

t/m 2018 2019 2020 2021 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 31.991 0 31.991

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 31.362 31.362
Correcties voorgaande jaren 0 0 106.599 0 106.599
Betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 0
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 106.599 31.362 137.961

Saldo per 31 december 0 0 138.590 31.362 169.952

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stg. R.K. Zorgcentrum Roomburgh c C c a

a= interne berekening 
b= overeenstemming met zorgverzekeraars 
c= definitieve vaststelling NZa

€ €
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 169.952 31.991
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

169.952 31.991

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 7.025.135 6.742.175
Kwaliteitsbudget 721.444 536.941
Transitiemiddelenbudget 28.229 96.830
Tegemoetkoming Corona-kosten 62.053 61.827
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 7.805.498 7.405.782

Totaal financieringsverschil 31.362 31.991

Toelichting:
De overproductie van 2020 t.w.v. 106.599 euro is via de nacaclulatie van de NZA gehonoreerd en verwerkt in het resultaat.

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 16.632 23.316
Incasso onderweg 0 0
Overiae vorderingen:
Te vorderen van Zorgverzekeraars 179.890 113.291
Te vorderen van Gemeentes 28.545 29.353
Vordering terzake pensioenen 0 26.889
FiscFree 15.741 15.044
Overiae overlopende activa:
Vooruitbetaalde posten 6.995 40.883
Nog te factureren posten 0 0
Overige 542 1.104

Totaal debiteuren en overige vorderingen 248.345 249.880

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN:
ZIRKZEE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022

Paraaf:
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1."14 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Effecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
ë €

Triodos Bank 68 98

Totaal effecten 68 98

Toelichting:
Bij de opening van het gerenoveerde pand is door Triodos Bank 1 aandeel in de bank cadeau gedaan. Deze is gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ ë

Bankrekeningen 1.103.597 1.108.516
Kassen 206 141

Totaal liquide middelen 1.103.803 1.108.658

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN: 
ZIRKZEE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.14 TOELICHTING OP DE BALANS 

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Hel eigen vermogen beslaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bestemmingsreserves 1.896.874 2.022.353
Bestemmingsfondsen -62.428 -405.604
Totaal eigen vermogen 1.834.446 1.616.749!

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve WMO c.a. -220.259 -91.477 0 -311.736
Bestemmingsreserve Wijkverpleging c.a. 470.553 16.368 0 486.921

Herwaarderingsreserve:
Herwaardering grond 1.772.059 0 50.369 1.721.690

Totaal bestemmingsreserves 2.022.353 -75.110 50.369 1.896.874

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1 -jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reservering Aanvaardbare Kosten -405.604 292.807 -50.369 -62.428

Totaal bestemmingsfondsen -405.604 292.807 -50.369 -62.428

Toelichting:
De herwaarderingsreserve grond is met 50.369 euro afgenomen door de verkoop van grond aan de Stichting Sint 
Josephkapel. Voor hetzelfde bedrag is de Reservering Aanvaardbare Kosten toegenomen met 50.369 euro.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN:
ZIRKZEE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022
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Stichting R.K, Zorgcentrum Roornburgh

5.1.14 TOEUCHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking

Hel verloop is als volgt weer te geven: 1 -jan-2021
Vrijval Saldo per 

31-dec-2021
€ € € € ë

Uitgestelde beloning 40.577 7.034
Voorziening groot onderhoud 64.879 72.127

0
58.452

0
0

47.611
78.554

Totaal voorzieningen 105.456; 79.161 58.452 0 126.165

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 
hiervan > 5 jaar

23.806
102.359

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Schulden aan banken 5.211.093 5.708.398

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 5.211.093 5.708.398

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

6.205.698
0

497.194

6.802.792
0

597.093

Stand per 31 december 5.708.504 6.205.698

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 497.411 497.300

Stand langlopende schulden per 31 december 5.211.093 5.708.398

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 
hiervan > 5 jaar

497.411
5.211.093
3.217.893

497.194
6.305.597
4.313.578

Toelichting:
Er is een solvabiliteitseis van minimaal 15% gesteld bij de Triodos lening, De solvabiliteit van Roornburgh is 21%, dit is hoger 
dan 15% dus wordt aan de eis voldaan. Er is een DSCR eis dat deze hoger dan 1 moet zijn in de overeenkomst Triodos, dit 
is hoger dan 1 bij Roornburgh en is dus aan de eis voldaan.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN: 
ZIRKZEE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022 Pagina 15 van 32



Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.14 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 25.363 35.867
Crediteuren 210.254 182.274
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 497.411 497.300
Belastingen en premies sociale verzekeringen 164.192 286.996
Schulden terzake pensioenen 29.228 0
Nog te betalen salarissen 41.662 39.475
Retour zorgbonus 16.131 14.256
Vakantiegeld 223.104 205.440
Vakantiedagen 284.525 241.433
Eindejaarsuitkering 36.133 34.142
Overioe schulden:
Diverse kosten 1.594 599

Totaal overige kortlopende schulden 1.529.595 1.537.783

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN:
ZIRKZEE AUDIT B,V.

3 0 MEI 2022

Si
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.14 TOELICHTING OPOE BALANS

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa 

Huur/emlichtinaen
Met Stichting Roomburgh-hof zijn overeenkomsten afgesloten voor de huur van 2 aanleunwoningen aan de Hof van 
Roomburgh. Deze overeenkomsten zijn voor onbepaalde tijd afgesloten. De huur bedraagt € 891 per maand per 
aanleunwoning.

Met Stichting Het Slnt-Jacobshof Is een overeenkomst afgestolen voor de huur van 4 aanleunwoningen aan de Hof van 
Roomburgh. Deze overeenkomsten ziijn voor onbepaalde tijd afgesloten. De huur van 2 woningen hiervan bedraagt € 938 
per maand. Eén woning is €913 euro per maand. Eén aanleunwoning is € 1.164 euro per maand.

Leaseverniichtinaen
Met Eneco Zakelijk BV Is per 17-12-2015 een overeenkomst afgesloten voor het leasen van zonneslroominstallatie, De 
looptijd bedraagt 15 jaar. De leasevergoeding bedroeg € 10,139 euro in 2021. Gedurende de looptijd blijft de 
zonnestroominstallatie juridisch eigendom van Eneco Zakelijk BV.

Met PSA Finance is per 17-12-2017 een overeenkomst afgesloten voor het leasen van een auto. De looptijd bedraagt 5 jaar. 
Het financieringsbedrag betreft 11.916,91 euro. Gedurende de looptijd blijft de auto juridisch eigendom van PSA Finance,

Met DLL (voorheen Lage landen Leasing NV) is per 1-7-2018 een overeenkomst afgesloten voor het leasen van een Toshiba 
printer. De looptijd bedraagt 5 jaar. De leasevergoeding bedraagt €6.104 per jaar. Gedurende de looptijd blijft de printer 
juridisch eigendom van DLL.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinslrument
Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 heeft Stichting RK Zorgcentrum Roomburgh nog geen inzicht in de realisatie van 
het MBI-omzetplafond over 2021 en de nog niet afgewikkelde voorgaande jaren. Hierdoor Is nog onduidelijk of er 
daadwerkelijk sprake zal zijn van het inzetten van het macrobeheerslnstrument Stichting RK Zorgcentrum Roomburgh is 
daarom nu niet in slaat een betrouwbare schatting te maken van de uit het macrobeheersinslrument voortkomende 
verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van 
de stichting per 31 december 2019.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN: 
ZIRKZEE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Vordering Roomburgh* 
Hof

Legeskosten 
gemeente Leiden Totaal

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 68.500 41.667 110.167
Stortingen
Afschrijvingen -3.334 -3.334
Aflossingen -10.500

Boekwaarde per 31 december 2021

VOOR WAARMERKiNGSDOELEINDEN- 
ZIRK2EE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.16 MUTATiEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs
gebouwen en 

terreinen
Machines en

installaties

Andere vaste 
bedrijfs

middelen, 
technische en

administratieve
uitrusting

Materiële vaste 
bedrijfsactiva in 

uitvoering en 
vooruitbetalingen 

op materiële 
vaste activa

Niet aan het 
bedrijfsproces 

dienstbare
materiële activa

Totaal

€ C € € € €

Stand por 1 januari 2021 
- aanschafwaarde 8.141.394 397.816 398.243 0 0 8.937.453
- cumulatieve herwaarderingen 1.772.059 0 0 0 0 1.772.059
- cumulatieve afschrijvingen 2.837.506 176.289 228.124 0 0 3.241.919

Boekwaarde per 1 januari 2021 7.075.947 221.527 170.119 0 0 7.467.593

Mutaties in het boekjaar
- Investeringen 100.925 6.713 63.699 0 0 171.337
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 410.150 30.607 65.562 0 0 506.319
- bijzondere waardevermmdenngen 0 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde 0 0 934 0 0 934
.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
.cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.489 0 0 1.489

- desinvesteringen
aanschafwaarde 50.369 0 0 0 0 50.369
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
per saldo 50.369 0 0 0 0 50.369

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -359.594 -23.894 -1.308 0 0 -384.796

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 8.191.950 404.529 461.008 0 0 9.057.487
- cumulatieve herwaarderingen 1.772.059 0 0 0 0 1.772.059
- cumulatieve afschrijvingen 3.247.656 206.896 292.197 0 0 3.746.749

Boekwaarde per 31 december 2021 6.716.353 197.633 168.811 0 0 7.082.797

A fschnjvmgspercen tage 0-10% 5% 20% 0% 0%

V00R1^“lEANura?BEiE'NDEN:

3 0 MEI 2022
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever Afsluitdatum Hoofdsom
Totale

looptijd
Soort
lening

Werkelijke
rente

Restschuld 31
december 2020

Nieuwe 
leningen In 

2021

Aflossing in 
2021

Restschuld 31 
december 2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd In Jaren 

eind 2021

Aflos-sings-
wijze Aflossing 2022

€ % € € € € € €

Gemeente Leiden 1 januari 1963 40.534 75 A 4.50% 23.646 0 821 22.824 17.059 18 A 897
Gemeente Leiden 1 januari 1965 74.366 75 A 4.88% 47.559 0 1.412 46.147 36.107 20 A 1.553
Triodos Bank 1 januari 2013 5.055.000 20 L 2.06% 2.988.493 0 252.961 2.735.532 1.470.727 13 L 252.961
BNG 1 juni 2018 3.630.000 15 L 1.22% 3.146.000 0 242.000 2.904.000 1.694.000 13 L 242.000
Totaal 6.205.698 0 497.194 5.708.504 3.217.893 497.411

Zekerheidsrechten
* Een eerste recht van hypotheek op Hof van Roomburgh 46 (2314ZC) te Leiden, kadastraal bekend Gemeente Leiden sectie Q nummer 1463.. ad € 5.055.00 te vermeerderen met 37.5% voor rente en kosten. 
' Een eerste recht van pand op alle huidige en toekomstige bedrijfsvoorraden, mvenlarisgoederen. machines, installaties en vervoermiddelen die zich in het bedrijf (zullen) bevinden.
* Een eerste recht van pand op alle huidige, en voor zover rechtens mogelijk, toekomstige rechten jegens derden; Kredietnemer verpandt hierbij aan Kredietgever alle ten tijde van de ondertekening van deze 
akte bestaande rechten of vorderingen jegens derden en alle rechten of vorderingen jegens derden die worden verkregen uit de ten tijde van de verpanding bestaande rechtsverhoudingen met die derden.

* 2e hypotheek op het gebouwencomplex Hof van Roomburgh, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie Q nr. 1463. ad € 3,630,000,-
* Gemeente garantie ad € 3.630,000,- tbv BNG

Toelichting
Voor de lening bij de Triodos is per 1-10-2021 een nieuw rentepercentage overeengekomen van 2,06%

Pagina 20 van 32



Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.19 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.19.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 1 Intramuraal

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Som der bedrijfslasten 

BEDRIJFSRESULTAAT 

Financiële baten en lasten 

RESULTAAT BOEKJAAR 

RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld:

T oevoeging/(onttrekking): 
Reservering Aanvaardbare Kosten

2021 2020
€ €

7.617.351
100.733
198.340

7.001.551
95.224

186.615

7.916.424 7.283.390

5.329.750
1.612.928

509.096

4.820.486
1.548.688

527.529

7.451.773 6.896.703

464.651 386.688

-171.844 -213.731

292.807 172.957

2021 2020
€ €

292.807 172.957

292.807 172.957

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN:
ZIRKZEE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022

Paraaf:
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.19 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.19.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 2 Wijkverpleging (inclusief Vpt en Mpt)
2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
€ €

Opbrengsten zorgprestaties 1.106.754 1.040.038
Subsidies 14.636 14.145
Overige bedrijfsopbrengsten 6.362 4.859

Som der bedrijfsopbrengsten 1.127.752 1.059.042

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.006.046 902.791
Overige bedrijfskosten 105.338 168.207
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Som der bedrijfslasten 1.111.385 1.070.997

BEDRIJFSRESULTAAT 16.368 -11.955

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 16.3681 -11.955

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

T oevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve wijkverpleging 16.368 -11.955

16.368 -11.955

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN:
ZIRKZEE AUDITB.V.

3 0 MEI 2022

Paraaf: ....<<«^ r.....
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.19 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.19.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 3 Huishoudelijke Ondersteuning
2021 2020

€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 260.704 244.332

Subsidies 3.448 3.323
Overige bedrijfsopbrengsten 1.499 1.260

Som der bedrijfsopbrengsten 265.650 248.914

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 277.354 237.443
Overige bedrijfskosten 17.619 42.837
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Som der bedrijfslasten 294.973 280.280

BEDRIJFSRESULTAAT -29.323 -31.365

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -29.323 -31.365

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/jonttrekking):
Bestemmingsreserve wmo -29.323 -31.365

-29.323 -31.365

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN:
ZIRKZEE AUDIT B.V.

3 0 MEI 2022

Paraaf:
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.19 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.19.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT 4 Dagbesteding
2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
€ €

Opbrengsten zorgprestaties

Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

119.202
1.576

685

158.115

2.150
1.974

Som der bedrijfsopbrengsten 121.463 162.239

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

143.038
40.580

0

106.786
67.127

0

Som der bedrijfslasten 183.618 173.913

BEDRIJFSRESULTAAT -62.154 -11.674

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -62.154 -11.674

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

T oevoeging/jontlrekking):
Bestemmingsreserve wmo -62.154

-62.154
-11.674
-11.674

VOOR WAARMERKINGSD 
ZIRKZEEAUDIT

3 0 MEI 20
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.19 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Weltelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 7.025.135 6.742.175
Kwaliteilsbudget 721.444 536.941
Transitiemiddelenbudget 28.229 96.830
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 738.069 654.636
Opbrengsten WMO 311.788 322.001
Opbrengsten Eerstelijnsverblijf 172.596 49.537
Opbrengsten Particuliere Zorg 1.576 414
Correctie budgetten voorgaande jaren 105.177 41.502

Totaal 9.104.012 8.444.036

Toelichting:
In 2021 waren er twee aanvullende budgetten vanuit het zorgkantoor. Het Kwaliteitsbudgel voor het verbeteren van 
kwaliteit in het verpleeghuis. En het Transitiemiddelenbudget voor het ontwikkelen van een ZZP-poule in de regio.

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
e €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 120.392 111.089
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 0 3.754

Totaal 120.392 114.843

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ e

Overige opbrengsten
Maaltijden en overige opbrengsten 206.886 194.707

Totaal 206.886 194.707

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN:
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5.1.19 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ e

Lonen en salarissen 5.301.117 4.934.592
Sociale lasten 833.398 834.108
Pensioenpremies 425.161 367.863
Andere oersoneelskosten:
Overige personeelkosten 272.607 298.795
Ontvangen uitkeringen 0 0
Subtotaal 6.832.283 6.435.359
Personeel niet in loondienst 161.513 217.265
Ziektewetuitkeringen -170.028 -171.676
Doorbelaste Loonkosten -67.579 -66.241
Totaal personeelskosten 6.756.189: 6.414.707

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Intramurale zorg 99,09 94,17
Wijkverpleging 19,85 19,53
Huishoudelijke zorg 7,37 9,20
Dagbesteding 2,98 3,03

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 129,29 125,93

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- Financiële vaste activa 3.334 3.333
- materiële vaste activa 505.762 524.196

Totaal afschrijvingen 509.096 527.529

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ e

Voedingsmiddelen en hotelmalige kosten 381.223 396.332
Algemene kosten 396.739 381.410
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 550.868 364.164
Onderhoud en energiekosten 385.683 276.240
Huur en leasing 61.953 61.509

Totaal overige bedrijfskosten 1.776.465 1.479.656
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5.1.19 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

LASTEN

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ e

Rentebaten 1.277 1.767
Subtotaal financiële baten 1.277 1.767

Rentelasten -173.121 -215.498
Subtotaal financiële lasten -173.121 -215.498

Totaal financiële baten en lasten -171,844 -213.731’

Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. De Corona-crlsis heeft in 2020 beperkt Impact gehad. 
Januari 2021 zijn wij relatief zwaarder getroffen door de Corona crisis. De impact op het resultaat van Roomburgh Is 
bepaald en is gedeclareerd bij het Zorgkantoor. De tegemoetkoming van dit verlies v/ordt pas verwerkt in hel resultaat als 
het geld is ontvangen. De extra kosten voor de bestrijding van de Corona zijn tot nu toe steeds terug ontvangen.

De liquiditeit en solvabiliteit zijn ruim voldoende en wij verwachten door de crisis hier vooralsnog geen problemen. Wij 
zullen hel beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best 
doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers 
in gevaar te brengen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDëN:
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

WNT-VERANTWOORDING 2021 Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) inwerking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting 
R.K. Zorgcentrum Roomburgh.

Hel voor Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 141.000 volgens de 
WNT Zorg en jeugdhulp klasse II.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 * maand van de functievervulling.

bedragen x € 1

Functlegagovons Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte 1.0

(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 126.313

Beloningen betaalbaar op termijn 12.638

Subtotaal 138.951

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaxïmum 141.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 2021 138.951,40

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

n.v.t..

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 t/m 31-12

Deeltijdfactor 2020 in fte 1,0

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding 115.119,00

Beloningen betaalbaar op termijn 11.665,00

Totale bezoldiging 2020 126.784,00

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN;
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

2. Toezichthoudende topfunctionarissen

B.J.M.Lellafetd
mal

Functlegogevena Voorzitter Lid Ud LW Ud
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 t/m 31-12 01-01 l/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging € € € € €

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.150 14.100 14.100 14.100 14.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging n.v.t. n.v.L n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.L n.v.t. n.v.L n.v.L

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 t/m 31-12 06-11 t/m 31-12 01-01 l/m 31-12 01-01 t/m 31-12 Ot-OI t/m 31-12

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen n.v.L n.v.l. n.v.l. n.v.t. n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. n.v.L n.v.t. n.v.t. n.v.t
Totale bezoldiging 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

fpfflfli Y ... I.C.M.Kleomans-
• Thomeer

ÜIlMi
Functlegegevens Lid Lid LW Ud LW Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 26-04 t/m 31-12 31-08 t/m 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging € €

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.100 14.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.L n.v.L

Totale bezoldiging n.v.t. n.v.l.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.L

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 l/m 31-12 10-03 l'm 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 l'm 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.l. n.v.t. n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.L n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN: 
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in 
de vergadering van 23-mei-2022

De raad van toezicht van de Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de 
vergadering van 23-mei-2022

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de balans en het resultaat 2021.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Toezicht

W.G.
B. Leliefeld 23 mei 2022

23 mei 2022

VOOR WAARMERKINGS 
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

VOOR WAARMERKINGSDOELF.INDEN:
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal
Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschiJcklng {a] 214 € 385.200,00 3 € 5.250,00 217 € 390.450,00

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 214 € 214.000,00 214 €214.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c} 3 €3.000,00 3 £ 3.000,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheff ing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 156.943,64 € 256.943.64
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus {max. € 750 per zorgprofessional) € 2.250,00 £ 2.250,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionats (d) € 156.943,64 €2.250,00 €159.193,64

Verschil vorloningsbeschikklng en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 14.256,36 €0.00 € 14.256.36

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangeweten als eindheffingsbestanddecl (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

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

Werknemers Derden Totaal
Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschlkklng (a) 143 C 99.024,64 3 €2.019,72 146 € 101.044,36

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 143 ë 55.013,53 143 €55.013.53

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 3 €1.154,13 3 €1.154,13

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde cindhcffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) C42.136.9S €42.136,95
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus [max. e 238,53 per zorgprofessional) €865,59 € 865,59
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorg prof fesiona Is (d) €42.136,95 €865,59 €43.002,54

Verschil verfeningsbeschikking en feitel'cjlce uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) £1.874.16 €0,00 €JL8*U6

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen ais eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers’ toegepast (eindheffing pubüekrechtelijke uitkeringen) Ja

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN- 
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