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5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 10.403.566 10.648.962

Financiële vaste activa 2 44.123 47.967

Totaal vaste activa 10.447.689 10.696.929

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 842.114 994.152

Debiteuren en overige vorderingen 4 1.870.759 1.921.181

Liquide middelen 5 4.129.513 3.185.990

Totaal vlottende activa 6.842.386 6.101.323

Totaal activa 17.290.075 16.798.252

31-12-2020 31-12-2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Bestemmingsreserves locaties 16.762 53.179

Bestemmingsreserve Fraam 1.675.000 1.675.000

Bestemmingsfondsen aanvaardbare kosten 5.431.314 4.384.808

Bestemmingsfonds giften 33.217 54.830

Algemene en overige reserves 469.553 469.553

Totaal eigen vermogen 7.625.846 6.637.370

Voorzieningen 7 1.840.419 1.731.466

Langlopende schulden (nog voor meer 8 3.598.490 4.019.580

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 9 4.225.320 4.409.836

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 4.225.320 4.409.836

Totaal passiva 17.290.075 16.798.252
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 10 31.726.893 28.644.714

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 11 108.366 152.283

Overige bedrijfsopbrengsten 12 866.188 607.103

Som der bedrijfsopbrengsten 32.701.447 29.404.100

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 23.133.998 20.318.418

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 1.028.589 1.011.935

Overige bedrijfskosten 15 7.451.128 7.413.752

Som der bedrijfslasten 31.613.715 28.744.105

BEDRIJFSRESULTAAT 1.087.732 659.995

Financiële baten en lasten 16 -105.859 -113.810

RESULTAAT BOEKJAAR (VOOR BIJZONDERE POSTEN) 981.873 546.185

Bijzondere baten 6.603

Bijzondere lasten -88.925

Bijzondere posten 17 6.603 -88.925

RESULTAAT BOEKJAAR 988.476 457.260

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.046.506 427.041

Bestemmingsfonds giften -21.613 43.669

Bestemmingsreserve locaties -36.417 -26.402

Algemene / overige reserves 12.952

988.476 457.260
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.087.732 659.995

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.028.589 1.011.935

- mutaties voorzieningen 108.953 -59.084

1.137.542 952.851

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 50.422 477.947

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 

respectievelijk -overschot 152.038 -497.845

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -184.516 643.508

17.944 623.610

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.243.218 2.236.456

Ontvangen interest -820 1.716

Betaalde interest -105.039 -115.526

-105.859 -113.810

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.137.359 2.122.646

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -780.982 -2.674.207

Desinvesteringen materiële vaste activa 8.237 16.176

Investeringen in overige financiële vaste activa

Desinvesteringen overige financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -772.745 -2.658.031

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden -421.091 -421.091

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -421.091 -421.091

Mutatie geldmiddelen 943.523 -956.476

Stand geldmiddelen per 1 januari 3.185.990 4.142.466

Stand geldmiddelen per 31 december 4.129.513 3.185.990

Mutatie geldmiddelen 943.523 -956.476
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

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

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 

bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 

balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

uitzondering van het volgende:

Zorginstelling Stichting Sprank is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zwolle, op het adres Hanzelaan 334, en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 41188061.

De belangrijkste activiteiten zijn het leveren van zorg aan verstandelijk gehandicapten.

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

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.
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Materiële vaste activa

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.

Groot onderhoud:

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 

uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. In 2020 is geen groot onderhoud uitgevoerd.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 

een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 

transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is 

van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en 

risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan 

redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 

of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 

de 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.

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

dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 

verplichting. 

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs 

van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een 

wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven 

actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur 

van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2-10%

• Machines en installaties : 5-20%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5-25%

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

Sprank.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk lineair afschreven. 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. 
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Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

disconteringsvoet bedraagt 3,15%.

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Voorziening verlieslatend contract

Schulden

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van 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 2020 vallen, gebaseerd op 100% 

gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. 

Zorginstelling Stichting Sprank heeft een meerjarig huurcontract afgesloten waarbij een negatief verschil ontstaat 

tussen de na de balansdatum te ontvangen prestatie en de na de balansdatum te verrichten contraprestatie. 

Voor dit negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de berekening van de voorziening is rekening 

gehouden met de onvermijdbare kosten.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting. 

Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft 

de contante waarde van de in de toekomst uit te keren PBL-uren. De gehanteerde 

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. 

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs.

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).

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen 

de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (deze is gelijk aan de nominale waarde). Een voorziening 

wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De vorderingen worden hiervoor 

individueel beoordeeld op basis van objectieve aanwijzingen (statische methode).

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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

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. 

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.

Ontslagvergoedingen

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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 

een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen 

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. 

Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich 

aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag 

onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 

reorganisatievoorziening. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 

vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, 

vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 

ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichting af te wikkelen.
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Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

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.

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.

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.

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 groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de 

winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

Stichting Sprank heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting 

Sprank. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Sprank betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, 

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. 

Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde 

van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk 

schommelen. Over heel 2020 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad 91,5%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 8 jaar hieraan te kunnen 

voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om 

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Sprank heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies. Stichting Sprank heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 

het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen en aan derden betaalde interest.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-12-2020 31-12-2019

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.028.176 4.076.917

Machines en installaties 4.542.170 4.661.260

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.617.231 1.776.812

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 215.989 133.972

Totaal materiële vaste activa 10.403.566 10.648.962

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 10.648.962 9.087.946

Bij: investeringen 871.828 2.750.145

Bij: herwaarderingen

Af: afschrijvingen 1.024.404 1.008.091

Af: bijzondere waardeverminderingen

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen

Af: terugname geheel afgeschreven activa

Af: desinvesteringen 92.820 181.038

Boekwaarde per 31 december 10.403.566 10.648.962

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Aanloopkosten 28.712 32.556

Waarborgsommen 15.411 15.411

Totaal financiële vaste activa 44.123 47.967

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari 47.968 51.812

Bij: betaalde waarborgsommen

Af: terugontvangen waarborgsommen

Af: afschrijving aanloopkosten -3.844 -3.844

Af: desinvestering aanloopkosten

Boekwaarde per 31 december 44.124 47.968

Toelichting:

De aanloopkosten zijn gevormd door kosten voor woonvoorzieningen in Bedum en Bunschoten-Spakenburg.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 

het mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2019 2020 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 994.152 994.152

Financieringsverschil boekjaar 842.114 842.114

Correcties voorgaande jaren

Betalingen/ontvangsten -994.152 -994.152

Subtotaal mutatie boekjaar -994.152 842.114 -152.038

Saldo per 31 december 842.114 842.114

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 842.114 994.152

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

842.114 994.152

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 27.337.244 24.189.953

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 26.495.130 23.195.801

Totaal financieringsverschil 842.114 994.152

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vorderingen op debiteuren 243.927 307.365

Vooruitbetaalde bedragen 54.291 85.150

Nog te ontvangen bedragen 1.572.541 1.528.666

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.870.759 1.921.181

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bankrekeningen 4.127.784 3.180.908

Kassen 1.729 1.797

Kruisposten 3.285

Totaal liquide middelen 4.129.513 3.185.990

Toelichting:

Stichting Sprank heeft een doorlopend rekening-courant krediet van € 250.000.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1.350 (2019: € 4.100).

Daarnaast zijn er bankgaranties inzake huur met een totaalbedrag van € 217.040 (2019: € 217.040). 
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bestemmingsreserves 1.691.762 1.728.179

Bestemmingsfondsen 5.464.531 4.439.638

Algemene en overige reserves 469.553 469.553

Totaal eigen vermogen 7.625.846 6.637.370

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2020 bestemming mutaties 31-12-2020

€ € € €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve locaties 53.179 -36.417 16.762

Bestemmingsreserve Fraam 1.675.000 1.675.000

Totaal bestemmingsreserves 1.728.179 -36.417 1.691.762

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 4.384.808 1.046.506 5.431.314

Bestemmingsfonds geoormerkte giften 54.830 -21.613 33.217

Totaal bestemmingsfondsen 4.439.638 1.024.893 5.464.531

Algemene en overige reserves

Algemene reserves 469.553 469.553

Overige reserves
Totaal algemene en overige reserves 469.553 469.553

Toelichting:

bestemmingsfonds gevormd. 

Leens die ook ter beschikking blijven van die locaties. Voor andere locaties worden deze toegevoegd aan de reserve

 aanvaardbare kosten. 

Voor de herbouw van de boerderijg in Fraam, inclusief vervangende inboedel en tuinaanleg, is eind 2018 een 

bestemmingsreserve gevormd. In 2019 is een kapschuur en een dierenverblijf gerealiseerd en in gebruik genomen.

De herbouw van de boerderij inclusief vervangende inboedel wordt in 2021 gestart.

De algemene reserve onder het niet-collectief gefinancieerd vrij vermogen wordt jaarlijks verhoogd met de niet geoormerkte

giften die in het boekjaar zijn ontvangen. Voor geoormerke giften die per ultimo boekjaar nog niet zijn besteed wordt een 

De bestemmingsreserve locaties is gevormd met de positieve resultaten van een PGB-locatie in Zuidhorn en een locatie in 

Pagina 11



Stichting Sprank

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2020 31-12-2020

€ € € € €

- Persoonlijk Levensfasebudget 1.537.358 391.181 270.147 1.658.392

- Jubilea 64.135 8.807 8.290 64.652

- Langdurig zieken 61.600 29.600 91.200

- Verliesgevende huurcontracten 68.373 68.373

- Voorziening ongedekte productie 26.175 26.175

Totaal voorzieningen 1.731.466 455.763 278.437 68.373 1.840.419

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

31-12-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 26.175

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.814.244

hiervan > 5 jaar

Toelichting per categorie voorziening:

Aan de voorziening Persoonlijk Levensfasebudget heeft per saldo een dotatie plaatsgevonden. Het betreft PBL-uren van 

medewerkers die men niet als verlof in het boekjaar heeft kunnen opnemen. De waardering vindt plaats tegen 

de contante waarde (disconteringsvoet van 3%) van de geschatte uitgaven. 

reïntegreren binnen een ziekteperiode van 2 jaren. Er is gebruik gemaakt van een kansberekening. 

Er is geen disconteringsvoet gebruikt.

De voorziening Verliesgevende huurcontracten bestaan uit de verplichting tot het betalen van huurgelden voor locaties 

waarbij de toekomstige kasstromen niet toereikend zijn om de huur te betalen. Ook verwachte (tijdelijke) leegstand maakt 

onderdeel uit van de voorziening. Het gaat dan om leegstand in combinatie met doorlopende huurverplichtingen. 

De voorziening voor ongedekte productie is op aangeven van zorgkantoor Zilveren Kruis. Dit zorgkantoor heeft

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

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Schulden aan banken 3.598.490 4.019.580

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 3.598.490 4.019.580

zij op het totaalbedrag per zorgaanbieder een procentuele afslag gehanteerd van 0,14%

De voorziening Jubilea is gebaseerd op de nominale jublieumuitkering in de komende 10 jaar vanaf 31 december 2020. 

Wegens het verloop van personeel is voor de eerste 5 jaar uitgegaan van 25% verloop en voor de volgende 5 jaar van 

aangegeven dat er onvoldoende middelen zijn om alle ingediende aanvragen te kunnen honoreren. Daarom hebben 

De voorziening Langdurig zieken komt tot stand op basis van de salarissen van zieke medewerkers die niet zullen 

75% verloop. In de berekening wordt uitgegaan van het huidige bruto salaris. De waardering vindt plaats tegen 

de contante waarde van de geschatte uitgaven.
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Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 4.440.672 4.861.762

Bij: nieuwe leningen 

Af: aflossingen 421.091 421.091

Stand per 31 december  4.019.581 4.440.671

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 421.091 421.091

Stand langlopende schulden per 31 december 3.598.490 4.019.580

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 421.091 421.091

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 3.598.490 4.019.580

hiervan > 5 jaar 2.172.216 2.445.828

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

Voor de langlopende schulden bij de BNG zijn de volgende zekerheden zijn verstrekt:

- een bankhypotheek op de onroerende zaak (Vlasakkerstaete en Fraam) met een pandrecht op de roerende zaken.

De fianciële voorwaarden zijn als volgt:

- solvabiliteitsratio van minimaal 20% (2020: 44,1%)

- DSCR van minimaal 1,3 (2020: 4,0)

- Personeelskostenratio van maximaal 75% (2020: 70,7%)

Voor de langlopende schulden bij de Rabobank zijn de volgende zekerheden zijn verstrekt:

- verpanding inventaris

De fianciële voorwaarden zijn als volgt:

- solvabiliteitsratio van minimaal 30% (2020: 44,1%)

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Crediteuren 610.963 669.906

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 421.091 421.091

Belastingen en premies sociale verzekeringen 770.532 823.158

Schulden terzake pensioenen 106.242 110.780

Nog te betalen salarissen inculsief onregelmatigheidstoeslagen en invaluren 391.739 282.885

Vakantiegeld 689.757 623.386

Vakantiedagen, saldi tijd voor tijd en PBL 2016 846.617 724.196

Vooruitontvangen opbrengsten 218.635 287.780

Overige schulden 169.743 466.653

Totaal overige kortlopende schulden 4.225.319 4.409.835
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10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Meerjaren financiële verplichtingen

Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan terzake van huur en operationele leasing. De geleasede machines 

strekken tot zekerheid van de leaseverplichting. De operationele leasing wordt lineair over de leaseperiode in de

resultaten rekening vewerkt.

 

De verplichtingen omvatten verder:

Huur

Ten behoeve van de huisvesting aan cliënten worden door Stichting Sprank een groot aantal panden gehuurd. De

huurlast voor boekjaar 2020 bedraagt € 3.155.208 (exclusief hoofdkantoor).

Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Hanzelaan 334 te Zwolle. De huurlast voor 2020 bedraagt € 96.400.

De contractuele verplichtingen (nominale waarde) op basis van de resterende looptijd zijn als volgt:

< 1 jaar 3.187.000€      

tussen 1-5 jaar 12.748.000€    

> 5 jaar 16.009.000€    

Energie

De raamovereenkomst aardgas met Nuon en elektriciteit met Eneco kent een looptijd tot en met 31 december 2021. De resterende 

ingeschatte waarde van dit contract bedraagt € 680.400

Herbouwverplichting boerderij Fraam

- herbouw moet plaatsvinden op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming;

- het gebouw, danwel de gebouwen dienen te worden gebouwd met stenen buitenmuren.

- de herbouw-/herstelkosten bedragen minimaal € 1.500.000

(Bank)garanties

Door Stichting Sprank zijn vijf bankgaranties afgegeven aan derden. Zij hebben als doel meer zekerheid te

verschaffen richting derden op betaling van de huurpenningen die Sprank verschuldigt is voor locaties die gebruikt worden voor 

opvang van cliënten (w.o. het hoofdkantoor). De vijf garanties vertegenwoordigen een bedrag van € 275.270.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

maatschappelijke ondersteuning, kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële 

nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er geen verplichtingen in de balans opgenomen. Dezelfde onzekerheid is aan de orde met 

betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en 

de corona compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke 

inschatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bijdragen bij de definitieve vaststelling 

nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling 

voldoende aannemelijk wordt. 

Stichting Sprank verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de coronacompensatie 

overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.”

Omdat de zorgboerderij in Middelstum door brand verloren is gegaan en de naastgelegen woning schade heeft opgelopen, is een 

bijzondere waardevermindering doorgevoerd in 2018.  Tegenover het verlies van waarde staat een vordering op de 

verzekeringsmaatschappij. Deze vordering is opgenomen en toegelicht in de balans onder de de post Overige vorderingen. 

Tegenover de vordering op de verzekeringsmaatschappij staat ook een verplichting voor Sprank. Deze verplichting behelst

het volgende:
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 4.409.642 5.496.999 5.048.149 133.972 15.088.762

- cumulatieve afschrijvingen 332.725 835.739 3.271.337 4.439.801

Boekwaarde per 1 januari 2020 4.076.917 4.661.260 1.776.812 133.972 10.648.962

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 98.399 286.029 314.537 172.863 871.828

- afschrijvingen 147.140 404.488 472.776 1.024.404

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 3.074 1.029.582 1.032.656

  ingebruikname investeringen 90.846 90.846

  cumulatieve afschrijvingen 2.442 1.028.240 1.030.682

  per saldo 632 1.342 90.846 92.820

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -48.741 -119.090 -159.581 82.017 -245.396

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 4.508.041 5.779.954 4.333.105 215.989 14.837.088

- cumulatieve afschrijvingen 479.865 1.237.784 2.715.873 4.433.523

Boekwaarde per 31 december 2020 4.028.176 4.542.170 1.617.231 215.989 10.403.565

Afschrijvingspercentage 2-10% 5-20% 5-25% n.v.t.
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5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2019

Nieuwe 

leningen 

in 2020

Aflossing 

in 2020

Restschuld 

31 december 

2020

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2021
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG juli 2010 1.696.004 23 hypothecair 2,85% 626.784 147.479 479.305 3 lineair 147.479 Fraam, Middelstrum

BNG juli 2017 3.250.000 20 hypothecair 2,49% 2.925.000 162.500 2.762.500 1.950.000 17 lineair 162.500 Vlasakkerstaete H'berg

Rabobank januari 2018 500.000 9 lening 1,75% 444.444 55.556 388.888 111.108 7 lineair 55.556 Stavoren te B'schoten

Rabobank januari 2018 500.000 9 lening 2,30% 444.444 55.556 388.888 111.108 7 lineair 55.556 Urk te Bunschoten

Totaal 4.440.672 421.091 4.019.581 2.172.216 421.091
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

2020 2019

€ €

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 25.756.802 24.151.709

Opbrengsten Jeugdwet 37.953 40.529

Opbrengsten Wmo 893.794 845.431

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 3.235.451 3.342.133

Overige zorgprestaties 258.726 264.912

Continuiteitsbijdrage 777.360

Compensatie Meerkosten 766.807

Totaal 31.726.893 28.644.714

11. Subsidies

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 108.366 152.283

Totaal 108.366 152.283

12. Overige bedrijfsopbrengsten

Giften 100.741 82.712

Overige opbrengsten 765.447 524.391

Totaal 866.188 607.103

LASTEN

13. Personeelskosten

Lonen en salarissen 17.026.805 14.694.135

Sociale lasten 2.804.655 2.545.231

Pensioenpremies 1.298.894 1.158.813

Ontvangen ziekengelden -308.328 -289.698

Overige personeelskosten 894.626 847.885

Subtotaal 21.716.652 18.956.366

Personeel niet in loondienst 1.417.346 1.362.052

Ontvangen subsidie zorgbonus 1.196.850

Uitbetaalde zorgbonus / eindheffing -1.196.850
Totaal personeelskosten 23.133.998 20.318.418

2020 2019

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Primair 354 315

Leiding gevenden 10 9

Ondersteunend proces inclusief civiele dienst op locatie 40 38
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 404 362

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

2020 2019

14. Afschrijvingen op materiële vaste activa € €

Afschrijvingen:

- financiële vaste activa 3.844 3.844

- materiële vaste activa 1.024.745 1.008.091

Totaal afschrijvingen 1.028.589 1.011.935
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15. Overige bedrijfskosten

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.218.112 1.097.397

Algemene kosten 1.731.729 1.832.427

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 564.471 529.118

Onderhoud en energiekosten 776.002 812.219

Huur en leasing 3.205.335 3.037.716

Dotaties en vrijval voorzieningen -44.521 104.875

Totaal overige bedrijfskosten 7.451.128 7.413.752

16. Financiële baten en lasten

Rentebaten -820 1.716

Overige financiële opbrengsten

Subtotaal financiële baten -820 1.716

Rentelasten -105.039 -115.526

Overige financiële lasten

Subtotaal financiële lasten -105.039 -115.526

Totaal financiële baten en lasten -105.859 -113.810

Resultaat verkoop activa 6.603 -88.925

Totaal bijzondere posten 6.603 -88.925

18. Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 45.048 43.481

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 17.273 13.165

3 Accountantskosten vorig boekjaar 3.606 10.600

Totaal honoraria accountant 65.927 67.246

19. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 

20.

17. Bijzondere posten in het resultaat 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en hun bestuurders en 

leidinggevende functionarissen.

Pagina 18



Stichting Sprank

De WNT is van toepassing op Stichting Sprank. Het voor Sprank toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020

€ 135.000

Voor Sprank is het bezoldigingsmaximum voor Zorg en Jeugdhulp (klasse II, totaalscore 8 punten) van toepassing.

22.1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Bedragen x € 1

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 120.620

Beloningen betaalbaar op termijn 11.684

Subtotaal 132.304

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 135.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging 132.304

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116.556

Beloningen betaalbaar op termijn 11.444

Subtotaal 128.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 130.000

Totale bezoldiging 128.000

A. Westerduin - de 

Jong

20. WNT-verantwoording 2020
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1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 A.J. Stam R.W. Zuidema E.T. Klapwijk A. Poutsma R.J. Venema H. van den 

- Jansen Oosterkamp

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/10 - 31/12

Bezoldiging 

Totale bezoldiging 11.925 7.950 7.950 7.950 7.950 2.480

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.250 13.500 13.500 13.500 13.500 3.393

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1 A.J. Stam R.W. Zuidema E.T. Klapwijk A. Poutsma R.J. Venema W. Boerma

- Jansen

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/7 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12 1/1 - 30/06

Bezoldiging

Totale bezoldiging 5.250 7.061 7.486 7.053 3.500 5.250

9.750 13.000 13.000 13.000 6.500 9.750
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Sprank heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 11 mei 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Sprank heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 

van 18 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 9 maart 2021 is een overeenkomst van aanneming van werk getekend voor de herbouw van de zorgboerderij en 

naastgelegen woning. Wanneer de zorgboerderij in 2021 wordt opgeleverd zal dit leiden tot impairment, welke zal worden 

verwerkt in 2021.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

A. Westerduin- de Jong A.J. Stam

Raad van Bestuur voorzitter Raad van Toezicht

W.G. W.G.

R. Venema R.W. Zuidema

lid Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

E.T. Klapwijk A. Poutsma

lid Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

W.G.

H. van den Oosterkamp

lid Raad van Toezicht
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Sprank heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

In de statuten is geen bepaling opgenomen voor de beschikking van het resultaat.
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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BIJLAGE I CORONA-COMPENSATIE 2020

Versie: 0.11, d.d. 23 oktober 2020

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 752.726€               24.634€              777.360€            

Compensatie personele meerkosten corona 646.410€               646.410€            

Compensatie materiële meerkosten corona 120.397€               120.397€            

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                       -€                    

Overige corona-compensatie -€                       -€                    

Totaal toegekende corona-compensatie 1.519.533€            -€                   24.634€             -€                   -€                   -€                   1.544.167€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020** -€                       -€                    

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020 1.519.533€            -€                   24.634€             -€                   -€                   -€                   1.544.167€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2020 32.701.447€          32.701.447€       

- begroting 2020 31.523.000€          31.523.000€       

- jaarrekening 2019 29.404.100€          29.404.100€       

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 

2020 in opbrengsten 2020

4,65% #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! 4,72%

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

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) 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 2020 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 Sprank

Zwolle

41188061
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Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2020

begroting 2020 jaarrekening 

2019

Resultaat boekjaar 988.476€            700.000€            457.260€            

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) 3,02% 2,22% 1,56%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. 0,80% 1,47%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Plaats en datum

Zwolle, 31 mei 2021

drs. A. Westerduin de Jong, MBA

Het resultaat 2020 is hoger dan begroot. De oorzaken zijn enerzijds het doorschuiven van herhuisvestingsprojecten en het uitstellen van HRM projecten ad. € 280.000 en anderzijds door een niet begrote 

vrijval in 2020 van een voorziening voor een ontbonden huurcontract ad. € 68.000.

Het resultaat 2020 is ten opzicht van 2019 gestegen. In 2019 heeft Sprank € 100.000 gedoteerd aan een voorziening verlieslatend huurcontract en is voor € 90.000 boekverlies geincasseerd. Daarnaast is 

ervoor gekozen om zorgdomotica versneld af te schrijven en heeft een grote locatie langdurig leeg gestaan.Hierdoor is het resultaat in 2019 fors negatief beinvloed.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste 

Ondertekening door het bestuur
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BIJLAGE II Zorgbonus

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder Stichting Sprank

Plaatsnaam Zwolle

KvK-nummer 41188061

De specificatie van de zorgbonus is als volgt:

Aantal € Aantal € Aantal € 

Ontvangen zorgbonus 2020 - netto bonus (€ 1.000) 663 663.000€         7 7.000€             670 670.000€         

Ontvangen zorgbonus 2020 - belastingcomponent (€ 800 / € 750) 663 530.400€         7 5.250€             670 535.650€         

Totaal ontvangen zorgbonus 2020 (a) 663 1.193.400€     14 12.250€          670 1.205.650€     

Netto uitgekeerde netto bonus (€ 1.000) aan medewerkers in loondienst in 

2020

662 662.000€         662 662.000€         

- waarvan A) 0 -€                0 -€                

- waarvan B) 0 -€                0 -€                

Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting (maximaal € 800 per 

medewerker)

662 529.600€         530.262 529.600€         

Totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in 

loondienst in 2020 (b)

662 1.191.600 0 0 662 1.191.600

Netto uitgekeerde netto bonus (€ 1.000) aan derden in 2020 2 2.000€             2 2.000€             

- waarvan C) 0 -€                0 -€                

- waarvan D) 0 -€                0 -€                

- waarvan E) 0 -€                0 -€                

Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting (maximaal € 750 per 

persoon)

2 1.500€             1.500€             

Totaal uitgekeerde netto bonus en belasting aan derden in 2020 (c) 0 0 4 3.500 2 3.500

Te verrekenen zorgbonus 2020 met Ministerie VWB (a - b - c)* 1.800€             8.750€             #DEEL/0! 10.550€           

Medewerkers in 

loondienst
Derden Totaal
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BIJLAGE II Zorgbonus (vervolg)

Toelichting

A) uitbetaald aan medewerkers met een bruto salaris van twee maal modaal ( € 73.000 per jaar) bij een voltijd dienstverband.

B) uitbetaald aan medewerkers die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

C) uitbetaald aan derden (bijv. uitzendkrachten en gedetacheerden) voor wiens werkzaamheden op basis van een overeenkomst een 

bruto uurloon van meer dan € 39 is gehanteerd.

D) uitbetaald aan derden (bijv. ZZP'ers) voor wiens werkzaamheden op basis van een overeenkomst een bruto uurtarief van meer dan € 88,90 

(incl. BTW) is gehanteerd. 

E) uitbetaald aan derden die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

* De teveel ontvangen zorgbonus van € 10.550 is conform de subsidieregeling reeds gemeld bij de Dienst Uitvoering Subsidies 

aan Instellingen (DUS-I).


