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Stichting Eleos, christelijke ggz

1. Voorwoord

Wat zou Prediker gezegd hebben over ‘Corona’? “Er is een tijd van corona en er is een tijd na corona. Er is een tijd om 
je er zorgen over te maken en een tijd om de zorgen achter je te laten”.

Eleos heeft in vele opzichten een bewogen jaar achter de rug. Zoals heel Nederland kreeg ook Eleos voor het tweede 
jaar te maken met de vele en grote gevolgen van de Covid-19 pandemie. Gelukkig hebben wij dankzij de inzet van al 
onze medewerkers continuïteit van zorg kunnen blijven geven.  Terugkijkend zien we dat de uitval onder personeel in 
de laatste golf door ziekte en quarantaine aanzienlijk groter was dan tijdens de vorige golven. Dit is niet uniek voor 
Eleos, maar zie je sector breed. Eleos merkt hiervan direct de gevolgen door hogere kosten, maar vooral ook daling 
van de omzet. Eleos heeft daardoor vanaf september 2021 te maken met een negatief operationeel resultaat. Ook de 
eerste drie maanden van 2022 laten helaas eenzelfde beeld zien. Niet alleen aan onze kant vielen behandel- en 
begeleidingsuren uit, maar ook door ziekte van cliënten. Hierdoor zijn we dubbel geraakt in de omzet. 

Financieel gezien heeft de pandemie Eleos ook dit jaar een aanzienlijke hoeveelheid geld gekost, maar dit is in zekere 
zin van ondergeschikt belang. Eleos wil immers ook haar maatschappelijke bijdrage leveren in de bekostiging van de 
gevolgen van de pandemie. Maar het is te makkelijk, en ook onterecht, om alles alleen aan corona te wijten. Er zijn 
ook interne factoren. Er is sprake van structureel te lage declarabiliteit op behandeling jeugd en ook de declarabiliteit 
van SBT is minder dan voorheen. Hiervoor moeten wij actie ondernemen. Wij zijn in het eerste kwartaal 2022 gestart 
met een (extern) onderzoek naar de oorzaken.

In 2020 heeft Eleos de vier beschermende woonvormen van ’t Zuider Stee te Drachten overgenomen. Met deze 
overname wordt het identiteitsgebonden aanbod in beschermd wonen in Friesland geborgd en versterkt. ’t Zuider Stee 
heeft in 2021 een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van Eleos. Ook is in 2021 veel geïnvesteerd in de 
kwaliteit van zorg bij ’t Zuider Stee en is de behandeling van veel cliënten overgenomen door ambulante zorg Eleos in 
Drachten. De kwaliteitsimpuls hiervan wordt herkend en gewaardeerd door zowel cliënten als medewerkers van ’t 
Zuider Stee. Eind 2021 zijn alle zorg BV’s van ’t Zuider Stee gefuseerd tot één zorg BV. G&E Vastgoed is per 3 januari 
2022 gefuseerd met Eleos.

A.W. (Abwin) Luteijn MBA MCM

Bestuurder

In 2021 is gewerkt aan de vermindering van het aantal strategische projecten. Eind 2021 zijn er 15 projecten actief 
(2020: 60) en dit moet verder verminderd worden naar ongeveer 10 in 2022. Het project overgang WLZ van de 
woonvormen is goed afgerond in 2021. Ook zijn de voorbereidingen in volle gang voor introductie van 
zorgprestatiemodel (ZPM). De eerste resultaten in 2022 laten zien dat dit voor de ambulante behandeling 
kostenneutraal is. Voor de kliniek lijkt dit niet het geval te zijn en hiervoor is onvoldoende oog vanuit de NZA en 
zorgverzekeraars. Ook zijn in 2021 veel voorbereidingen gestart voor uitrol van zorgprogrammering en een digitale 
voordeur (klantportaal) middels de hiervoor bestemde VIPP subsidie. Wij zijn trots om te melden dat Eleos als 
landelijk koploper ehealth is aangemerkt.

Nogmaals danken wij hartelijk het personeel voor hun inzet, geduld en doorzettingsvermogen. Het personeel maakt de 
organisatie, en onze cliënten zijn op hen aangewezen voor hun hulpvragen. We zien in dit alles Gods leiding en zorg 
en daarom geven wij Hem de eer, dank en aanbidding. Voor alles is een tijd. We kijken terug op een tijd van ziekte en 
van zorgen. Een tijd van angst en eenzaamheid. Wij hopen en bidden op een tijd van herstel en zegen. Tijd van leven 
om met velen brood en ademtocht te delen op weg naar herstel.  

Hoevelaken, 24 mei 2022

Eleos is per 1 januari 2022 voor de behandellocaties Dordrecht en Amersfoort/Hoevelaken verhuisd naar nieuwe 
panden. Dit heeft een positief effect op onze milieuprestaties. De verbouwingen in de panden zijn zelf 
(voor)gefinancierd en voor een bedrag van € 370.000,= middels crowdfunding gerealiseerd in het eerste kwartaal 2022.
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Stichting Eleos, christelijke ggz

2. Verslag raad van toezicht

Algemeen

Samenstelling

Voornaamste ontwikkelingen 

Ook in 2021 heeft de raad van toezicht relevante ontwikkelingen binnen en rond Eleos intensief gevolgd. De raad heeft 
in 2021 zeven keer vergaderd met de bestuurder, waarbij elke vergadering voorafging door een kort overleg van de 
raad zonder de raad van bestuur. Verder hebben leden van de raad hun commissievergaderingen gehad. Daarnaast 
heeft ook overleg met de cliëntenraad, met de ondernemingsraad en met de raad voor overleg met kerken 
plaatsgevonden. We zijn dankbaar voor goede verhoudingen met die gremia.
Veruit de meeste vergaderingen waren ook in dit verslagjaar digitaal in verband met de Covid-19 pandemie. 

In het jaar 2021 waren er twee leden aftredend en herkiesbaar, te weten Rien Hoek en Koos Moerland. De raad van 
toezicht was unaniem van mening dat beiden een waardevolle bijdrage leveren binnen de rvt. Beiden waren bereid 
zich in te zetten voor een tweede periode van 4 jaar als toezichthouder van Eleos en zijn door de raad benoemd voor 
een nieuwe zittingsperiode. 

Het jaar 2021 is opnieuw een bijzonder en ook moeilijk jaar geweest. Met name door de aanhoudende Covid-19 
pandemie. Deze heeft grote impact gehad op de cliënten/bewoners van Eleos, op de medewerkers en op de 
organisatie als geheel, vooral in de vorm van ziekteverzuim van medewerkers en afmelden van cliënten wegens 
corona. De impact van de pandemie op het functioneren van Eleos was dit jaar dan ook groter dan in 2020. Dit 
jaarverslag geeft daar meer informatie over. We werden hierdoor opnieuw herinnerd aan onze kwetsbaarheid als 
mensen en als instelling en daarmee aan onze afhankelijkheid van God. 

De raad van toezicht heeft hierover enkele malen extra overleg gehad met de bestuurder, Abwin Luteijn. De raad 
heeft grote waardering voor al de medewerkers van Eleos en voor de bestuurder, de heer Abwin Luteijn. Zij hebben 
met grote inzet en flexibiliteit de begeleiding, zorg- en hulpverlening zo goed mogelijk voortgezet. Het is duidelijk dat 
door de pandemie de financiële resultaten bij de begroting zijn achtergebleven, maar de raad stelt met tevredenheid 
vast dat desondanks een positief resultaat is gerealiseerd. We ervaren dit alles als Gods zegen en zijn daar dankbaar 
voor. 

Naast de vaste agendapunten is in 2021 gesproken over de nieuwe financieringssystematiek, het Zorg-prestatie model 
dat het DBC-systeem met ingang van 2022 zal vervangen. Verder is gesproken over een vereenvoudiging van de 
organisatiestructuur van ’t Zuider Stee. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de leden van de raad van toezicht van 
Eleos qualitate qua lid zijn van de raad van commissarissen van ’t Zuider Stee en dat de vergadering van 
laatstgenoemde direct aansluitend wordt gehouden aan de rvt-vergaderingen. We stellen met dankbaarheid vast dat ’t 
Zuider Stee zich goed ontwikkelt en ook financi-eel bijdraagt aan de resultaten van Eleos. 
Verder is enkele malen gesproken over samenwerking met andere, verwante zorgorganisaties. Bij de afweging spelen 
enerzijds de noodzaak om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds de blijvende ijkpunten voor 
de raad voor ontwikkelingen van Eleos, te weten de christelijke identiteit, de kwaliteit van de zorg en de soliditeit van 
de organisatie in organisatorisch en financieel opzicht. 

Ook in 2021 hebben de raadsleden deelgenomen aan deskundigheidsbevordering, en hebben de leden van de raad weer 
werkbezoeken afgelegd bij locaties van Eleos. Altijd inzicht gevend en inspirerend.
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Jaarplanning

Besluit

Hoevelaken, 24 mei 2022

H. Jochemsen

Voorzitter raad van toezicht 

In de jaarplanning 2021 stonden onder andere de volgende onderwerpen, die aan de orde zijn geweest in de 
vergaderingen:

De grote betrokkenheid van de raad van toezicht-leden, de goede verhoudingen onderling en met de raad van bestuur 
en de open sfeer in de vergadering konden in 2021 voortgezet worden. 
Al de inspanningen van de medewerkers, de raad van bestuur, de raad van toezicht, de cliëntenraad en andere 
hierboven genoemde gremia, hebben ertoe bijgedragen dat Eleos zich in een dynamische en moeilijke omgeving heeft 
staande gehouden. Tegelijk is ook duidelijk geworden dat voortgaande focus op de inrichting van de basisprocessen 
nodig is om Eleos als christelijke ggz-organisatie te kunnen hand-haven. 

Het is onze wens dat ook in de komende jaren, en met name in 2022 met de nasleep van de Covid-19 pandemie, de 
spanningen op de arbeidsmarkt en de druk op de zorg(financiering), Eleos haar missie als christelijke ggz op een 
waardige en zegenrijke wijze zal blijven realiseren. Daarvoor weten we ons allen afhankelijk van Gods zegen en die 
bidden we elkaar toe!   

- Jaarplannen en begroting 2022
- Jaarrekening 2020
- Verslag bij de jaarrekening 2020 van de accountant
- Managementletter 2021 van de accountant
- Kaderbrief 2022
- Rapportage project NEN 7510 met reflectie auditcommissie
- Strategisch vastgoedplan
- Meerjarenfinanciering en voorstel hoe om te gaan met bankleningen
- Exploitatie overzichten c.q. managementinformatie per kwartaal
- Besluit Dividenduitwerking RvC BV Vastgoed Zuiderstee
- Presentatie ZorgPrestatieModel (ZPM)
- Risicoanalyse als onderdeel van voortgangsrapportage rvb
- Bezoldiging rvt en Klasse-indeling WNT 2022
- Laatste prognose 2021 
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Stichting Eleos, christelijke ggz

3.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

3.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)
(Bedragen x 1.000)

Ref. 2021 2020
ACTIVA € €

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1 508 550
Materiële vaste activa 2 20.400 18.908
Financiële vaste activa 3 17 0
Totaal vaste activa 20.925 19.457

Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 0 2.131
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 1.963 394
Debiteuren en overige vorderingen 5 10.690 9.703
Liquide middelen 6 7.805 5.445
Totaal vlottende activa 20.457 17.672

Totaal activa 41.382 37.130

Ref. 2021 2020
PASSIVA € €

Eigen vermogen 7
Bestemmingsfondsen -3.362 -3.778
Algemene en overige reserves 17.788 16.857
Totaal eigen vermogen 14.426 13.079

Voorzieningen 8 2.828 3.365

Langlopende schulden 9 9.109 8.196

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 114 0
Overige kortlopende schulden 10 14.905 12.489
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 15.019 12.489

Totaal passiva 41.382 37.130
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Stichting Eleos, christelijke ggz

3.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021
(Bedragen x 1.000)

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 12 56.924 44.985

Subsidies 13 1.650 2.310

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.854 1.796

Som der bedrijfsopbrengsten 60.428 49.091

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 45.109 37.603

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 2.072 1.624

Overige bedrijfskosten 17 11.469 9.273

Som der bedrijfslasten 58.651 48.500

BEDRIJFSRESULTAAT 1.904 590

Financiële baten en lasten 18 -294 -289

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 1.610 301

Belastingen 19 -263 -1

RESULTAAT NA BELASTINGEN 1.347 300

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Bestemd naar Algemene reserve 931 81
Bestemd naar Bestemmingsreserve 416 219
Bestemd naar Egalisatiereserve gemeenten
Bestemd naar Bestemmingsreserve gemeenten

1.347 300
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Stichting Eleos, christelijke ggz

3.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2021
(Bedragen x 1.000)

Geconsolideerd Eleos Enkelvoudig Eleos

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.904 584

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.940 1.622
- mutaties voorzieningen -537 861
- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

1.402 2.483

Veranderingen in vlottende middelen:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's 2.131 413
- vorderingen -986 -1.985
- vorderingen/schulden uhv fin. tekort - overschot -1.455 13
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 2.416 5.412

2.105 3.853
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.412 6.920

Ontvangsten uit Deelneming 4
Betaalde interest -294 -288
Belastingen -263
Vorming egalisatiereserve 0 0

-557 -284
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.854 6.636

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -3.484 -2.204
Nog te activeren posten 0 0
Desinvesteringen materiële vaste activa 52 0
Verandering in immateriële vaste activa 42 -550
Verandering in financiële vaste activa -17 -9.720

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.408 -12.474

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 5.300 0
Aflossing langlopende schulden -4.387 -331

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 913 -331

Mutatie geldmiddelen 2.360 -6.168

Stand geldmiddelen per 1 januari 5.445 11.299
Stand geldmiddelen per 31 december 7.805 5.131

Mutatie geldmiddelen 2.360 -6.168

2021 2020

Algemene toelichting: Het kasstroomoverzicht 2021 is het geconsolideerde kasstroom overzicht. Het kasstroom
overzicht 2020 heeft alleen betrekking op de stichting Eleos. G&E Vastgoed B.V. is hierin niet betrokken omdat
deze entiteit per 29 december 2020 is overgenomen. Dit verklaart het verschil van 315k in de mutatie
geldmiddelen 31 december 2020 en 1 januari 2021.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1.4.1 Algemeen

Groepsverhoudingen
Sinds 29 december 2020 heeft Eleos een 100% deelneming in G&E Vastgoed BV te Drachten.

Verslaggevingsperiode

Continuïteitsveronderstelling

Grondslagen

 
Oordelen en schattingen

Algemene gegevens

Stichting Eleos, christelijke ggz is statutair gevestigd te Hoevelaken , Zuiderinslag 4c,  en is geregistreerd onder 
KvK nr 32078404. Eleos levert psychiatrische zorg op het gebied van behandeling en begeleiding.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

Tenzij anders vermeld zijn alle in de jaarrekening vermelde bedragen x 1.000.

Als wij onze eigen financiële positie en vooruitzichten (inclusief overgang naar zorgprestatiemodel en impact Covid-
19) in ogenschouw nemen, is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of
Eleos haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2021 opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.

Tenzij anders is aangegeven zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd ten opzichte
van voorgaand jaar. Nieuw zijn de grondslagen die betrekking hebben op het de waardering van deelnemingen en
consolidatie.

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

Kapitaalbelangen

Naam, Statutaire zetel Aandeel

G & E Vastgoed B.V. 100% Ja

en 

Naam, Statutaire zetel Aandeel

't Zuiderstee B.V. 100% Ja

G & E Vastgoed B.V. te Drachten is de moederoganisatie van 't Zuiderstee B.V. binnen deze consolidatie,
Overzicht:

Opgenomen in consolidatie

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6 van de Regeling verslaggeving WTZi is de Stichting Vrienden van Eleos buiten de
consolidatie gebleven. 

De balans per 31 december van 2021 en 2020 van G & E Vastgoed B.V. zijn volledig in de consolidatie opgenomen.
De exploitatie is voor 2021 volledig opgenomen en in 2020 voor 0,8% (3/365 deel).

Opgenomen in consolidatie

Stichting Eleos, christelijke GGZ te Hoevelaken is de moederorganisatie binnen deze consolidatie. Overzicht:

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de instelling en haar dochtermaatschappijen in
de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan
worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen
waarin de instelling (en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten in
de algemene vergadering kan uitoefenen, of meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan
benoemen of ontslaan. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling een meerderheidsbelang
heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële
stemrechten bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze daardoor de instelling meer of minder invloed
verschaffen. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties
geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van
een bijzondere waardevermindering. Bij een transactie waarbij de rechtspersoon een niet-100%-belang heeft in de
verkopende groepsmaatschappij, wordt de eliminatie uit het groepsresultaat pro rata toegerekend aan het
minderheidsbelang op basis van het aandeel van de minderheid in de verkopende groepsmaatschappij.

De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk
tot uitdrukking is gebracht binnen het groepsvermogen. Indien de aan het minderheidsbelang van derden
toerekenbare verliezen het minderheidsbelang in het eigen vermogen van de geconsolideerde maatschappij
overtreffen, dan wordt het verschil, alsmede eventuele verdere verliezen, volledig ten laste van de
meerderheidsaandeelhouder gebracht, tenzij en voor zover de minderheidsaandeelhouder de verplichting heeft,
en in staat is, om die verliezen voor zijn rekening te nemen. Het aandeel van derden in het resultaat wordt
afzonderlijk als laatste post in de geconsolideerde resultatenrekening in aftrek op het groepsresultaat gebracht. 
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3.1.4.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

Verbonden rechtspersonen

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap. De verkrijgingsprijs
bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de
overgenomen instelling vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is 
dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als
goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag
van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als
overlopende passiefpost opgenomen. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de
consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat
de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en een
natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de instelling. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de
instelling en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities.
Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een
bedrag in rekening is gebracht.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van zorginstelling stichting Eleos.

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. 

Stichting Vrienden van Eleos heeft voor de jaar 2021 in totaal € 150 aan activiteiten of aanschaffingen van Eleos
gefinancierd.

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.

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.
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Immateriële vaste activa

Goodwill

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Tenzij anders vermeld zijn alle vermelde bedragen x 1.000.

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar
kunnen worden vastgesteld. 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast
percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting van de balans is gespecificeerd. De verwachte
gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het eind van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. Voor de
kosten van ontwikkeling wordt een wettelijke reserve gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag.

Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deelnemingen (inclusief direct
aan de overname gerelateerde transactiekosten) en het belang van de groep in de netto reële waarde van de
overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen deelneming, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill wordt niet
geactiveerd. 
Goodwill betaald bij de acquisitie van buitenlandse groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt omgerekend
tegen de koers op de transactiedatum.
De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair afgeschreven over de geschatte economische levensduur, die is
bepaald op 5 jaar en wordt lineair afgeschreven.

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.

Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op
vooruitbetalingen op immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

Indien activa zijn bezwaard ten gunste van derden wordt dit vermeld bij betreffende activa of bij de kortlopende
schulden of bij de verstrekte langlopende leningen.
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Materiële vaste activa

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
- grond 0%
- bedrijfsgebouwen initieel 3% - 3,33%
- bedrijfsgebouwen bij levensduurverlenging 6,67%
- machines en installaties *) 3%-20%
- inventarissen 10% - 20%
- (automatiserings)apparatuur 20% - 33%

*) afschrijvingsperiode begrensd tot maximaal afschrijvingstermijn gerelateerd gebouw.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun
kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de
activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die
door de instelling in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat
de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan
worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur, eventueel rekening houdend met eventuele
restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het
beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven. 

De materiële vaste activa waarvan de instelling en haar groepsmaatschappijen op grond van een financiële
leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest
wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

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

- kantoorpanden 10%
- woonvormen 6,67%

Desinvesteringen

Financiële resultaten van desinvesteringen worden onder de betreffende kosten/opbrengstensoort verantwoord.

Bijzondere waardeverminderingen

Onrendabele huurcontracten

Investeringen worden afgeschreven gemaximeerd tot einde looptijd van het huidige huurontract met inachtneming
van een minimum van 10 jaar vanaf datum intrede huurpand. Tenzij voor een langere periode een huurcontract is
aangegaan worden investeringen in huurpanden maximaal per jaar afgeschreven met:

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage, zijn deze in
mindering gebracht op de investeringen.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de
verkoop te realiseren.

De huurcontracten van de ambulante hulpverlening en woonvormen en de hieraan verbonden investeringen worden
getoetst aan de toekomstige te verwachten omzetten. Indien de calculaties aangeven dat een deel van de
contractwaarden en/of bepaalde boekwaarden niet terugverdiend zullen worden, wordt de frictie voorzien ten
laste van het resultaat nadat eerst de frictie in mindering is gebracht op de betreffende geactiveerde kosten. De
berekeningen zijn per 31 december 2021 geactualiseerd.
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Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Zvw

Vorderingen

Liquide middelen

Trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds
bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de
onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo
boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering
gebracht.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 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.

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

De onderhanden werken uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst die is
gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen afgeleid van verkoopwaarde van
de reeds bestede verrichtingen. Op de onderhanden werken worden ontvangen voorschotten in mindering
gebracht. Tevens wordt eventueel in mindering gebracht de ingeschatte voorziening voor verliezen gebaseerd op
de schadelastbepaling van een boekjaar. Per ultimo 2021 is geen sprake meer van onderhanden werk in verband
met de overgang naar het zorgprestatiemodel. De toelichting heeft betrekking op de vergelijkende cijers 2020.
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Eigen vermogen

Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting ingebracht kapitaal.

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsfondsen:

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen:

Algemene en Overige reserves:

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

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde
organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht
dan op grond van de statuten zou bestaan.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening
verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of
instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.
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Voorzieningen
Algemeen

Claims en geschillen

De in de jaarrekening 2021 opgenomen voorzieningen zijn:

De vorming van deze voorzieningen hebben plaatsgevonden ten laste van de kosten- of opbrengstencategorieën 
waarop deze betrekking hebben.

Door het bestuur wordt een beoordeling uitgevoerd op alle claims en geschillen teneinde te bepalen in welke mate
er sprake is van bestaande en/of voorwaardelijke verplichtingen. Een voorziening wordt opgenomen voor
bestaande verplichtingen voor zover het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en
hiervan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Een voorwaardelijke verplichting dient te worden
toegelicht. Aan de hand van de uitkomst van deze beoordeling wordt derhalve bepaald voor welke claims en
geschillen een voorziening wordt getroffen en voor welke een toelichting wordt opgenomen. Indien een
voorziening dient te worden getroffen vraagt ook de inschatting van de kans en omvang van een uitstroom van
middelen een aanzienlijke mate van beoordeling. In deze beoordeling kan het bestuur mede gebruik maken van
juridisch advies.

1. Verplichting tot betaling van jubileumuitkeringen aan personeel.
2. Voor afwikkeling potentiële arbeidsrechtelijke issues.

3. Voor onrendabele huurcontracten.

4. Voor aanspraken van derden. 
5. Overig 

Jubileumvoorziening:
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.

Voorziening arbeidsrechtelijke issues:
Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurig zieken wordt getroffen voor verplichtingen die op
balansdatum bestaan tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid. De voorziening is ingeschat op basis van de beloningen van medewerkers, rekening houdend 
met het verwachte herstelmoment en herstelpercentage en de verzekerde risico's van arbeidsongeschiktheid.

Voorziening onrendabele huurcontracten:
De voorziening is gevormd ter dekking van toekomstige en onvermijdbaar geachte verliezen op (huur)contracten. 

Voorziening aanspraken derden:
De voorziening is gevormd vanwege bevindingen uit de zelfonderzoeken en ingeschatte overproductie. De
voorziening dient ter dekking van eventuele hieruit voortvloeiende financiële risico's. 

Voorzieningen overig:
Deze voorziening is gevormd op basis van gemaakte afspraken rekening houdend met de kans dat het bedrag
daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.         

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, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, of
de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Schulden

Leasing

Persoonlijk Levensfasebudget (LFB). Deze verplichting aan het personeel is opgebouwd uit de reguliere rechten
voor het gehele personeelsbestand.

Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of
nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode of tegen nominale waarde. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
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3.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
   
     Algemeen

Opbrengsten

De Raad van Bestuur heeft de Zvw-omzet en daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald en daarbij
rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol spelen en ook bij
Eleos van toepassing zijn.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepast.

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

19



Stichting Eleos, christelijke ggz

Onderstaand wordt de relevantie voor de jaarrekening 2021 van Eleos toegelicht:

Overige bedrijfsopbrengsten

Specifieke schattingen

Toelichting en uitgangspunten omzetbepaling sociaal domein: Jeugdzorg en Wmo
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet zijn de vermelde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gevolgd. Inherente onzekerheden en schattingsrisico's inzake omzetbepalingen zijn door de raad
van bestuur naar beste weten gekwantificeerd en zijn in deze  jaarrekening verwerkt. 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader van
COVID-19, zoals de CB-regeling (continuïteitsbijdrage) en de hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus COVID-19
en de diverse geldende beleidsregels van de NZa. De beoogde doelstellingen en de strekking voor al deze
regelingen zijn helder. Echter, de nadere uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking is op dit moment
nog niet voor alle regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de jaarrekening
verwerkt en toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden
gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op detachering, afrekeningen
samenwerkingsverband KICG en een jaarlijkse bijdrage van steunstichting Vrienden van Eleos.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van
goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
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Personele Kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening
voor zover 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. 

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.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en
een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.
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Pensioenen

Financiële baten en lasten

Belastingen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting in relatie tot Jeugdwet

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van
de instelling in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel ontvangen
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Eleos heeft primair geen winstoogmerk. De WTZi bepaalt bovendien (vooralsnog) dat een eventueel behaald
positief exploitatiesaldo ('winst') niet mag worden uitgekeerd. Fiscaal kunnen de meeste zorginstellingen gebruik
maken van de zogenoemde 'zorgvrijstelling' in de vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat uit de
werkzaamhedentoets minimaal 90% van de activiteiten van de zorginstelling moeten bestaan uit het leveren van
'zorg', zijnde het verplegen, verzorgen en genezen van patiënten. Als niet aan het 90%-criterium wordt voldaan,
vervalt de Vpb-vrijstelling helemaal en is er sprake van een Vpb-verplichting over het gehele resultaat.

Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de
diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging
(tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015), meer dan voorheen, tot het risico van (gedeeltelijke)
vennootschapsbelastingplicht leiden.

Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat “Jeugdzorginstellingen” veelal geen
beroep meer kunnen doen op het zogenoemde ‘subsidie-besluit’, omdat niet meer wordt voldaan aan de
bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt naar verwachting (veel) sneller aangenomen dat
“Jeugdzorginstellingen” een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht
tot gevolg.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale
gevolgen van de door de vennootschap op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van haar
activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eleos 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 Pensioenfonds Zorg en Welzijn
(PFZW). De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Eleos 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 genlden nieuwe regels voor pensioenfondsen. De "nieuwe" dekkingsgraad is het gemiddelde van
de laatste twaalf dekkingsgraden. Per eind 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6% (2020: 92,6%). Het vereiste
niveau van de dekkingsgraad is 128% . Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen
doort te voeren. Eleos heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort
bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Eleos heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)

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

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

Eleos voldoet statutair en/of governance reeds aan de in het beleidsbesluit dd 24 december 2020 gestelde eisen
voor toepassing van de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting.

Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere
mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt
onder meer te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting.

Op 13 december 2019 is een geactualiseerd verzamelbesluit gepubliceerd waarin met name de zorgvrijstelling in
de vennootschapsbelasting van jeugdzorginstellingen nader is uitgewerkt. Het betreft een actualisatie van het
verzamelbesluit van 20 december 2018. Mede op grond van het besluit van eind 2019 houdt Eleos geen rekening
met de vennootschapsbelastingplicht.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte/directe methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel
risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Goodwill overname G&E Vastgoed B.V. 508 550

Totaal materiële vaste activa 508 550

2021 2020
Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : € €

Boekwaarde per 1 januari 550 0
Bij: investeringen 0 0
Bij: acquisitie G&E Vastgoed B.V. 86 550
Af: afschrijvingen 127 0
Af: Bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Totaal immateriële vaste activa 508 550

Algemene toelichting: De cijfers 2021 en de vergelijkende cijfers 2020 betreffen beide de geconsolideerde cijfers.
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2. Materiële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 17.860 16.577
Machines en installaties 787 444
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.649 1.778
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 104 108

Totaal materiële vaste activa 20.400 18.908

2021 2020
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : € €

Boekwaarde per 1 januari 18.907 9.342
Bij: investeringen 3.484 2.204
Bij: acquisitie G&E Vastgoed B.V. 0 8.984
Af: afschrijvingen 1.940 1.622
Af: Bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 52 0

Totaal materiële vaste activa 20.400 18.908

3. Financiële Vaste Activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Lening G&E Vastgoed B.V. 0 0
Deelneming G&E Vastgoed B.V. 0 0
Latente vordering vennootschapsbelasting 17 0
Passieve belastinglatentie 0 0

Totaal financiële vaste activa 17 0

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Onderhanden werk DBC's 0 7.792
Af: ontvangen voorschotten 0 5.300
Af: voorziening onderhanden werk 0 361
Totaal onderhanden werk 0 2.131

Ter zekerheid van de door ABN AMRO verstrekte leningen is een bankhypotheek op de activa verstrekt ter grootte
van € 33,5 mlj. en 40% voor rente en kosten.
Eleos heeft beoordeeld of sprake is van gewijzigde omstandigheden die zouden moeten leiden tot bijzondere
waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Die omstandigheden hebben zich niet voorgedaan. 
In de definitieve jaarrekening 2020 van G&E Vastgoed B.V. is in verband met brand de activa verminderd met €183
en als vordering opgenomen. Deze wijziging is alsnog in de geconsolideerde cijfers 2020 verwerkt.

In verband met de wijziging van DBC naar ZPM is er per balansdatum geen sprake meer van onderhanden werk.
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

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

Saldo per 1 januari 0 0 394 394

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 1963 1963
Correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0
Betalingen/ontvangsten 0 0 -394 0 -394
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -394 1963 1963

Saldo per 31 december 0 0 0 1963 1963

Stadium van vaststelling (per erkenning):
c c c b

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

2021 2020
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1963 394
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1963 394

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 15.225 3.396
Af: ontvangen voorschotten 13.262 2.954

Totaal financieringsverschil 1963 441
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5. Debiteuren en overige vorderingen
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Vorderingen op debiteuren 2.141 3.925
Nog te factureren omzet DBC's 6.830 3.193
Overige vorderingen 37 57
Vooruitbetaalde bedragen 944 997
Nog te ontvangen bedragen 724 1.443
Vorderingen op participanten 0 0
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 6 34
Vennootschapsbelasting 8 55
Totaal vorderingen en overlopende activa 10.690 9.703

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 2021 2020
€ €

Bankrekeningen 7.795 5.438
Kassen 10 7

Totaal liquide middelen 7.805 5.445

Eind 2021 zijn alle DBC's gesloten en zoveel mogelijk uitgefactureerd in verband met de overgang naar ZPM. Dit
zorgt voor toename van de nog te factureren positie. Het van de verzekeraars ontvangen voorschot is in mindering
gebracht op de nog te factureren positie. De onderhanden werk postitie is daardoor nihil geworden. De voorziening
(dubieuze debiteuren) die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 12 (2020: € 13). 
In de definitieve jaarrekening 2020 van G&E Vastgoed B.V. is in verband met brand de activa verminderd met €
183 en als vordering opgenomen. Deze wijziging is alsnog in de geconsolideerde cijfers 2020 verwerkt.

De onder het hoofd 'Bankrekeningen' opgenomen banksaldi staan volledig ter vrije beschikking.
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PASSIVA

7. Eigen vermogen
2021 2020

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: € €

Bestemmingsfondsen -3.362 -3.778
Algemene en overige reserves 17.788 16.857
Totaal eigen vermogen 14.426 13.079

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
01-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Bestemmingsfondsen:  
- Algemeen (voorheen RAK) -4.151 416 -3.735
- Egalisatiereserve woonvoorzieningen -9 -9
 (Koriander en Regenboogh; financier: centrum-gemeente Zwolle)

- Bestemmingsreserve woonvoorzieningen 382 382
 (Toevlucht; financier centrum-gemeente Vlissingen)

-3.778 416 0 -3.362

- Algemene en overige reserves 16.857 931 0 17.788
13.079 1.347 0 14.426

8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
01-jan-2021 31-12-2021

€ € € € €
Voorziening:
Jubileumverplichtingen 266 85 49 303
Arbeidsrechtelijke issues 108 100 69 140
Onrendabele huurcontracten 218 16 202
Aanspraken derden 2.547 557 1.232 1.872
Overig 227 85 312
Totaal voorzieningen 3.366 743 1.366 0 2.828

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 173
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 2.656

Gezien de beperkte tijdswaarde van het geld is een rentepercentage gehanteerd van 0%.

In het beginsaldo is een mutatie verwerkt van € 219 van de algemene reserve naar het bestemmingsfonds
algemeen. Dit betreft de beklemming van het resultaat 2020 van G&E Vastgoed B.V.
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9. Langlopende schulden
2021 2020

€ €
De specificatie is als volgt :

Schulden aan banken 9.085 8.172
Overige langlopende schulden 25 24

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 9.109 8.196

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

Stand per 1 januari 8.196 7.042
Bij: nieuwe leningen 5.300 3.500
Bij: uitstel aflossing 2020 inzake Covid 223 335
Af: extra aflossingen 188 0
Af: Aflossingsverplichtingen komend boekjaar 4.423 2.681

Stand per 31 december  9.109 8.196

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

2021 2020
€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 4.423 2.681
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost 9.109 8.196
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 4.781 3.050

Per 1-1-2021 zijn ABN-leningen met een totaal saldo ad € 1.883 hergefinancierd voor een ABN-lening ad € 2.000 De
aflossingsverplichtingen 2022 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Een restbedrag van € 223 aan
aflossing 2020 zal na herfinanciering overblijven als gevolg van de uitstel aflossing regeling inzake Covid-19 en
worden afgelost aan het einde van de looptijd.
Op 31-12-2021 is een lening opgenomen van € 2.500 met een looptijd van 10 jaar. Eveneens op 31-12-2021 is een
tweejarige lening met hoofdsom van € 2.500  op roll-over basis afgesloten waarvan reeds € 800 opgenomen.
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10.Overige kortlopende schulden
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Crediteuren 2.119 1.142
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 4.424 2.681
Belastingen en premie sociale verzekeringen 1.901 1.692
Schulden terzake pensioenen 40 20
Nog te betalen salarissen 76 14
Nog te betalen BTW 5 4
Vakantiegeld 1.318 1.263
Vakantiedagen cs. 1.328 908
Levensfasebudget 1.660 1.825
Nog te betalen intrest 58 181
Nog te betalen kosten 951 1.728
Vooruitontvangen opbrengsten 445 424
Overige overlopende passiva 353 607
Vennootschapsbelasting 228 0
Totaal overige kortlopende schulden 14.905 12.489

11. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huur kantoorruimte Eleos 73 Looptijd resterend 1 jaar 
Huur ambulante zorg Eleos 22 Looptijd resterend 1 jaar 
Huur ambulante zorg Eleos 371 Looptijd resterend 2 t/m 5 jaar
Huur ambulante zorg Eleos 2.539 Looptijd resterend 6 t/m 10 jaar
Huur woningen Eleos 2 Looptijd resterend 1 jaar 
Huur woningen Eleos 331 Looptijd resterend 2 t/m 5 jaar
Huur woningen Eleos 145 Looptijd resterend 6 t/m 10 jaar
Huur woningen Eleos 658 Looptijd resterend 11 t/m 20 jaar
Huur kantoorruimte G&E Vastgoed BV 45 Looptijd resterend 1 jaar 

5. Toelichting met betrekking tot het Macrobeheersinstrument:

De toename van de kortlopende schulden komt voornamelijk door de aflossingsverplichting van de langlopende
lening.

Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader
zorg terug te vorderen bij instellingen voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in beleidsregels. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per
instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-
omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het opvolgende jaar is gecommuniceerd. 

1. Het rekening-courant krediet bedraagt € 1,9 mln. Er is sprake van een saldo compensatielimiet van 150% van
deze limiet. Ter zekerheidstelling van dit krediet is een pandrecht verstrekt op alle vorderingen, waaronder ook de
DBC vorderingen; het onderhanden werk en inventaris. Verstrekte bevoorschottingen worden meegenomen in de
positiebepalingen.

2. In het kader van diverse huurverplichtingen zijn door de ABN-AMRO garanties verstrekt tot een bedrag van € 
353.

3. De volgende huurverplichtingen inzake onroerende goederen (de direct opzegbare huur van woningen hierin niet 
inbegrepen).

4. Ten behoeve van leasing van vervoermiddelen is één 'operational' leaseverplichting aangegaan ter waarde van € 
10.
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3.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
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Totaal

€ € € € €

Stand per 01-01-2021
- aanschafwaarde 25.651 3.025 11.132 292 40.099
- cumulatieve afschrijvingen 9.074 2.581 9.353 184 21.192

Boekwaarde per 01-01-2021 16.577 444 1.778 108 18.907

- investeringen 2.488 469 501 27 3.484
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 1.183 118 608 31 1.940
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0
- terugname bijz. 
waardeverminderingen 0 0 0 0 0

  aanschafwaarde 21 26 32 0 79
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 17 10 0 27
  per saldo 21 9 22 0 52

1.283 342 -129 -4 1.493

Stand per 31-12-2021
- aanschafwaarde 28.117 3.468 11.601 318 43.505
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen 10.257 2.681 9.952 215 23.105

Boekwaarde per 31-12-2021 17.860 787 1.649 104 20.400

Mutaties in boekwaarde

Mutaties in het boekjaar

- Desinvesteringen
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3.1.7  GECONSOLIDEERD OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Leninggever/ 
Kenmerk

Afsluit 
datum

Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort             
lening

Werkelijke 
rente

Rente 
herziening

Restschuld
31-12-2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing in 
2021

Restschuld 
31-12-2021

Restschuld 
over 5 jaar

Rest. 
looptijd in 

jaren 
eind 2021

Aflossings
wijze

Aflossing 2022

€ % € € € € € €

BNG .968 01-02-89 356 50 Bancair 3,56% 31-01-2039 135 7 128 85 18 L 7

ABN .095 08-08-89 790 40 Bancair 1,09% 175 175 L

ABN .339 01-01-90 2.723 37 Bancair 1,09% 510 510 L

ABN .218 09-09-99 740 50 Bancair 1,09% 440 440 L

ABN .400 31-08-01 2.700 26 Bancair 1,66% 30-08-2027 692 90 602 62 6 L 90

ABN .481 01-12-01 600 25 Bancair 1,09% 144 144 L

ABN .708 20-09-02 1.000 20 Bancair 3,55% 19-09-2022 150 50 100 1 L 50

ABN .807 20-01-03 700 20 Bancair 3,40% 28-02-2023 105 35 70 2 L 35

ABN .071 05-06-03 1.500 20 Bancair 1,09% 225 225 L

ABN .009 26-01-05 1.500 25 Bancair 1,09% 389 389 L

ABN .238/498 01-08-08 1.250 25 Bancair 5,58% 01-08-2033 638 50 588 288 12 L 50

ABN .023 20-12-12 5.000 10 Bancair 4,35% 30-09-2022 3.750 167 3.583 1 L 3.583

ABN 729 01-01-21 2.000 8 Bancair 1,00% 01-01-2022 2.000 188 1.813 313 8 L 250

Roll-over  898 31-12-21 800 2 Bancair 1,24% 01-04-2022 800 800 1

ABN.121 31-12-21 2.500 10 Bancair 1,70% 31-12-2031 2.500 2.500 1.875 10 L 50% 125

ABN . Lening G&E 332 31-12-20 3.500 10 Bancair 1,10% 01-01-2022 3.500 175 3.325 2.158 9 L 233

Leningen Bank 27.658 10.853 5.300 2.644 13.508 4.781 4.424

Diac. Middelharnis 10 onb. Onderhands 0,00% 10 10 10 0

Diac. Nieuwdorp 14 onb. Onderhands 0,00% 0

Diac. Middelburg 9 onb. Onderhands 0,00% 0

Diac. Oude Tonge 5 onb. Onderhands 0,00% 5 5 5 0

Diac. Terneuzen 5 onb. Onderhands 0,00% 5 5 5 0

Diac. Goes 5 onb. Onderhands 0,00% 0

Diac. Nisse 5 onb. Onderhands 0,00% 5 5 5 0

Leningen kerken 52 25 25 25

Totaal Leningen 27.710 10.877 5.300 2.644 13.533 4.805 4.424

Eleos heeft eind 2021 met haar huisbankier ABN AMRO een (gewijzigde) kredietovereenkomst afgesloten. Daarin zijn de volgende vigerende financiële afspraken overeengekomen,

Ratio Actual

Garantievermogen >=25% 34,0%

DSCR >=1,5 2,6
In 2022 wordt een lening met een eindwaarde van 3.416 afgelost. Eleos is voornemens deze te herfinacieren. Omdat dit geen 
reguliere aflossing is, wordt deze niet meegenomen in de bepaling van de DSCR.

Als zekerheidsstelling zijn door ABN AMRO verstrekte leningen alle onroerende goederen (behalve pand Ermelo en IJsselkade / Voorstraat in Kampen) van Eleos bezwaard met 1e hypotheekrecht ter grootte van 
33,5 miljoen en 40% voor rente en kosten.

Per 1-1-2021 zijn de leningen ABN .095, .339, .218, 481, 071 en .009 met een totaal saldo ad € 1.883 hergefinancierd voor een ABN-lening ad € 2 mln; looptijd 8 jaar; linaire aflossing; rente bruto 1,7%; 
renteherzieningsdatum 1-1-2022; TLTRO-korting van 0,7% tot 1 juli 2022. Op 31-12-2021 is een lening opgenomen van € 2.500 met een looptijd van 10 jaar. Eveneens op 31-12-2021 is  een tweejarige lening met 
hoofdsom van € 2.500  op roll-over basis afgesloten waarvan reeds € 800 opgenomen.

Pandrechten: op bedrijfsinventaris, op vorderingen, op goederen, op vorderingen door regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid.

Andere zekerheden: Hoofdelijke verbondenheid van Enspire B.V. gevestigd te Drachten, Hoofdelijke verbondenheid van Hemstee B.V te Drachten, Hoofdelijke verbondenheid van Remise B.V. te Drachten, 
Hoofdelijke verbondenheid van It Merkelan B.V. te Drachten. Hoofdelijke verbondheid van G&E Vastgoed B.V. te Drachten en Hoofdelijke verbondenheid van 't Zuider Stee B.V.
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3.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTAATREKENING 2021

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 21.417 18.891
Wettelijk budget aanvaardbare kosten  (WLZ zorg) 15.225 123
Opbrengsten Jeugdzorg 7.573 7.280
Opbrengsten WMO 10.559 17.968
Overige zorgprestaties 2.149 723

Totaal 56.924 44.985

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 1.498 2.105
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's 126 117
Subsidies vanwege gemeenten 0 0
Overige subsidies 26 88
Totaal 1.650 2.310

De opbrengsten bevatten gedeclareerde Corona compensatie: ZWV € 10, WLZ € 75 en Wmo € 20.

Onder 'Rijkssubsidie vanwege het Ministerie van VWS' is een bedrag ad € 204 opgenomen voor de ontvangen en
uitgekeerde zorgbonussen en daarop van toepassing zijnde sociale lasten. Daarnaast is er voor € 1.058 NZA
opleidingsubsidie ontvangen.

Toelichting op de omzetverantwoording Zorgverzekeringswet van boekjaar 2021
De effecten van schadelastjaren 2014 tot en met 2021 zijn in de bepaling van de omzet van het verslagjaar 2021
verwerkt.

Het zelfonderzoek 2019 is op basis van het controleplan 2019 geheel uitgevoerd. De voorlopige resultaten zijn in
de jaarrekening 2021 verwerkt. 

Het zelfonderzoek 2020/2021 is opgestart. In belangrijke mate zullen de controlepunten vanaf 2020 in lijn liggen
van voorgaande jaren. Op basis van het uitgevoerde onderzoeken tot en met 2019 zijn voor de jaren vanaf 2020
financiële (eventueel herziene) impactberekeningen gemaakt. De impacten zijn ten laste van de/het
resulta(a)t(en) voorzien waarbij rekening is gehouden met eventuele waarden van overproducties cs.

Algemene toelichting: De cijfers 2021 laten een het geconsolideerde resultaat zien. Voor de vergelijkende cijfers
2020 is, in verband met de fusiedatum eind 2020, 3 dagen omzet ad € 49 en een resultaat ad € 5 in de consolidatie
betrokken.
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14. Overige bedrijfsopbrengsten
2021 2020

€ €
Overige dienstverlening:
- Opbrengst uit verhuur 383 322

Overige opbrengsten:
- Giften 0 0
- Overige opbrengsten 1.471 1.474

Totaal 1.854 1.796

LASTEN

15. Personeelskosten
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Lonen en salarissen 31.394 25.963
Sociale lasten 4.421 4.339
Pensioenpremie 2.764 2.275
Andere personeelskosten 2.779 2.626
 
Sub-totaal 41.358 35.204
Personeel niet in loondienst 3.752 2.400

Totaal personeelskosten 45.110 37.603

Gemiddeld aantal personeelsleden 573 FTE 481 FTE
Aantal personeelsleden per 31 december (incl. stagiaires) 870 772

16. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Afschrijvingen
- immateriële vaste activa 127 0
- materiële vaste activa 1.945 1.624

Totaal afschrijvingen 2.072 1.624

De post 'Overige opbrengsten' bevat onder andere opbrengsten uit detachering ad € 813 en huur € 383.

Onder 'andere personeelskosten' is een bedrag ad € 144 opgenomen voor de uitgekeerde zorgbonussen.
Onder 'Sociale lasten' is een bedrag ad € 62 opgenomen voor na-heffing van de zorgbonussen.
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17. Overige bedrijfskosten
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.319 1.296
Beheervergoeding 0 2
Algemene kosten 4.996 3.493
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.453 817

Meerkosten inzake Covid-19 104 288

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 335 290
- Energie gas 221 251
- Energie stroom 106 88
- Energie transport en overig 190 74
- Servicekosten 278 298
Subtotaal 1.129 1.000

Huur 2.468 2.376
Totaal overige bedrijfskosten 11.469 9.272

18. Financiële baten en lasten
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Rentebaten 0 -4
Rentelasten 294 293

Totaal financiële baten en lasten 294 289

19. Belastingen
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Vpb resultaat G&E 263 1

Totaal financiële baten en lasten 263 1
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Honoraria accountant
2021 2020

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt: € €

1. Controle van de jaarrekening 120 110

89 90
3. Fiscale advisering 0 0
4. Niet-controlediensten 15 0
5. Extra kosten voorgaande jaren 2 52

Totaal honoraria accountant 226 252

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Nacalculaties, Verantwoordingen in het 
kader van Wmo en Jeugdwet; Zelfonderzoek cGGZ)
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3.1.9.WNT-VERANTWOORDING 2021

(Bedragen in € x 1)

Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2021

A.W. Luteijn
Functiegegevens Bestuurder

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 180.142

Beloningen betaalbaar op termijn 12.761

Subtotaal 192.903

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 193.000

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

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Bezoldiging 192.903

Gegevens 2020

A.W. Luteijn

Functiegegevens Bestuurder

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 172.297
Beloningen betaalbaar op termijn 11.817

Subtotaal 184.114

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 185.000

Bezoldiging 184.114

De WNT is van toepassing op Stichting Eleos, christelijke ggz. Het voor Eleos toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 193.000 (Klasse IV Zorg- en jeugdhulp). Dit geldt naar rato van de duur
en/of omvang van het dienstverband. Voor de Raad van Toezicht gelden de maxima van 15% van € 193.000 
voor de voorzitter en 10% voor de overige leden.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
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Bozoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

H. Jochemsen J.C. Moerland M.J. Kater

Functiegegevens Voorzitter Lid RvT Lid RvT

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

Bezoldiging

Bezoldiging 22.200 14.800 14.800

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.950 19.300 19.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontv. 
bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 22.200 14.800 14.800

Reden waarom overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering onverschuldigde 
betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

E.J. Preuter M. Hoek J.Runhaar

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT

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

Bezoldiging

Bezoldiging 14.800 14.800 14.800

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.300 19.300 19.300

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontv. 
bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 14.800 14.800 14.800

Reden waarom overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

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

Gegevens 2020

H. Jochemsen J.C. Moerland M.J. Kater

Functiegegevens Voorzitter Lid RvT Lid RvT

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

Bezoldiging

Bezoldiging 22.200 14.800 14.800

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.500 18.500 18.500

E.J.Preuter M. Hoek J.Runhaar

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT

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

Bezoldiging

Bezoldiging 14.800 14.800 14.800

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.500 18.500 18.500
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3.1.10 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

- de raad van bestuur van Stichting Eleos heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 24 mei
2022

- de raad van toezicht van de Stichting Eleos heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 24
mei 2022. 

3.1.11 Resultaatbestemming
Het resultaat is verwerkt volgens de resultaatverdeling als vemeld in de resultatenrekening. 

3.1.12 Gebeurtenis na balansdatum
Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2021 is sprake van een coronapandemie. Ook voor Eleos heeft
dit verstrekkende gevolgen. Eleos heeft en doet al het mogelijke om de continuïteit van zorg aan kwetsbare
cliënten te bieden. Naast de zorginhoudelijke en technische uitdagingen, leidt deze crisis ook tot financiële
onzekerheden voor zorgaanbieders. Overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten geven aan te
zullen doen wat in hun vermogen ligt zorgaanbieders te ondersteunen deze financieel en operationeel lastige
periode door te komen. Ten behoeve van de continuïteitsveronderstelling (zie 3.1.4.1.) die Eleos hanteert,
heeft zij een analyse uitgevoerd om de mogelijke consequenties van de corona-crisis te duiden. Hieruit is
gebleken dat continuïteitsveronderstelling kan worden gehandhaafd.

Eleos is op 3 januari 2022 gefuseerd met G&E Vastgoed B.V.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2021

Stichting Eleos, christelijke ggz

De door de controlerend accountant Ernst & Young gewaarmerkte Jaarrekening 2021 en de originele getekende
accountantsverklaring en door de raden van bestuur en toezicht ondertekende versie liggen voor inzage ten
kantore van Eleos Christelijke GGZ te Hoevelaken.

Hoevelaken, 24 mei 2022
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3.2 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

3.2.1  ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)
(Bedragen x 1.000)

Ref. 2021 2020
ACTIVA € €

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1 508 550
Materiële vaste activa 2 11.695 10.106
Financiële vaste activa 3 10.425 9.720
Totaal vaste activa 22.629 20.376

Vlottende activa
Voorraden 0 0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 0 2.131
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 10 110 0
Debiteuren en overige vorderingen 5 11.834 9.189
Liquide middelen 6 5.912 5.130
Totaal vlottende activa 17.857 16.450

Totaal activa 40.485 36.826

Ref. 2021 2020
PASSIVA € €

Eigen vermogen 7
Bestemmingsfondsen -3.362 -3.778
Algemene en overige reserves 17.788 16.857
Totaal eigen vermogen 14.426 13.079

Voorzieningen 8 2.817 3.359

Langlopende schulden 9 6.017 4.872

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 10 0 32
Overige kortlopende schulden 11 17.225 15.484
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 17.225 15.516

Totaal passiva 40.485 36.826
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3.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021
(Bedragen x 1.000)

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 12 50.103 44.937

Subsidies 13 1.542 2.309

Overige bedrijfsopbrengsten 14 2.426 1.796

Som der bedrijfsopbrengsten 54.071 49.042

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 41.155 37.575

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 1.799 1.622

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 17 10.430 9.261

Som der bedrijfslasten 53.384 48.458

BEDRIJFSRESULTAAT 687 584

Financiële baten en lasten 18 660 -284

RESULTAAT BOEKJAAR 1.347 300

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Bestemd naar Algemene reserve 931 81
Bestemd naar Bestemmingsreserve 416 219
Bestemd naar Egalisatiereserve gemeenten
Bestemd naar Bestemmingsreserve gemeenten

1.347 300
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3.2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

3.2.3.1 Algemeen

3.2.3.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 
geconsolideerde balans en resultatenrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Resultaat deelnemingen

Belastingen 

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de instelling in
de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen
de instelling en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd
voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Het resultaat deelnemingen is in de
resultatenrekening verantwoord door de opbrengsten en kostensoorten te consolideren.

De instelling is het hoofd van de fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting is opgenomen voor dat deel dat de
instelling als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met de toerekening van de
voordelen van de fiscale eenheid. 

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de
grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

43



Stichting Eleos, christelijke ggz

3.2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Goodwill overname G&E Vastgoed B.V. 508 550

Totaal immateriële vaste activa 508 550

2021 2020
Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : € €

Boekwaarde per 1 januari 550 0
Bij: investeringen 85 550
Af: afschrijvingen 127 0
Af: Bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Totaal immateriële vaste activa 508 550

2. Materiële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.363 8.044
Machines en installaties 766 412
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.529 1.620
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 36 30
Nog te activeren posten 0 0

Totaal materiële vaste activa 11.695 10.106

2021 2020
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : € €

Boekwaarde per 1 januari 10.106 9.524
Bij: investeringen 3.282 2.204
Af: afschrijvingen 1.640 1.622
Af: Bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 52 0

Totaal materiële vaste activa 11.695 10.106

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende geconsolideerde balanspost en het
mutatieoverzicht van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep onder 3.1.6
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3. Financiële Vaste Activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Lening G&E Vastgoed B.V. 3.414 3.414
Deelneming G&E Vastgoed B.V. 7.011 6.306

Totaal financiële vaste activa 10.425 9.720

De lening betreft een aflossingsvrije lening tegen 6% rente. De deelneming betreft een 100% belang.

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Onderhanden werk DBC's 0 7.792
Af: ontvangen voorschotten 0 5.300
Af: voorziening onderhanden werk 0 361
Totaal onderhanden werk 0 2.131

5. Debiteuren en overige vorderingen
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Vorderingen op debiteuren 3.365 3.705
Nog te factureren omzet DBC's 6.830 3.193
Overige vorderingen 27 34
Vooruitbetaalde bedragen 917 997
Nog te ontvangen bedragen 695 1.260
Overige overlopende activa 0 0
Totaal vorderingen en overlopende activa 11.834 9.189

In verband met de wijziging van DBC naar ZPM is er per balansdatum geen sprake meer van onderhanden werk.

Eind 2021 zijn alle DBC's gesloten en zoveel mogelijk uitgefactureerd in verband met de overgang naar ZPM. Dit
zorgt voor toename van de debiteuren en de nog te factureren positie. De onderhanden werk postitie is daardoor
nihil geworden. De voorziening (dubieuze debiteuren) die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 11
(2020: € 12). 

45



Stichting Eleos, christelijke ggz

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 2021 2020
€ €

Bankrekeningen 5.908 5.124
Kassen 4 6

Totaal liquide middelen 5.912 5.130

De onder het hoofd 'Bankrekeningen' opgenomen banksaldi staan volledig ter vrije beschikking.
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PASSIVA

7. Eigen vermogen
2021 2020

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: € €

Bestemmingsfondsen -3.362 -3.778
Algemene en overige reserves 17.788 16.857

Totaal eigen vermogen 14.426 13.079

8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

01-jan-2021 31-12-2021
€ € € € €

Voorziening:
Jubileumverplichtingen 259 81 49 291
Arbeidsrechtelijke issues 108 100 69 140
Onrendabele huurcontracten 218 16 202
Aanspraken derden 2.547 557 1.232 1.872
Overig 227 85 312
Totaal voorzieningen 3.359 738 1.366 0 2.817

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 173
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 2.644

Gezien de beperkte tijdswaarde van het geld is een rentepercentage gehanteerd van 0%.

Voor nadere specificatie naar categorie mutaties wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende
geconsolideerde balanspost. 
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9. Langlopende schulden
2021 2020

€ €
De specificatie is als volgt :

Schulden aan banken 5.993 4.848
Overige langlopende schulden 25 24

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 6.017 4.872

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

Stand per 1 januari 4.872 7.042
Bij: nieuwe leningen 5.300 0
Bij: uitstel aflossing 2020 inzake Covid 223 335
Af: extra aflossingen 188 0
Af: Aflossingsverplichtingen komend boekjaar 4.191 2.505

Stand per 31 december  6.017 4.872

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

2021 2020
€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 4.191 2.505
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost 6.017 4.872
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 2.622 664

Per 1-1-2021 zijn ABN-leningen met een totaal saldo ad € 1.883 hergefinancierd voor een ABN-lening ad € 2.000.
Voor nadere informatie en nadere toelichtingen op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting
op betreffende geconsolideerde balanspost. De aflossingsverplichtingen 2022 zijn verantwoord onder de
kortlopende schulden. Een restbedrag van € 223 aan aflossing 2020 zal na herfinanciering overblijven als gevolg
van de uitstel aflossing regeling inzake covid en worden afgelost aan het einde van de looptijd. Op 31-12-2021 is
een lening opgenomen van € 2.500 met een looptijd van 10 jaar. Eveneens op 31-12-2021 is een tweejarige lening
met hoofdsom van € 2.500  op roll-over basis afgesloten waarvan reeds € 800 opgenomen.
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10. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
2021 2020

€ €

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 110 0
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 32

-110 32

11. Overige kortlopende schulden
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Schulden aan banken 0 0
Crediteuren 2.059 1.142
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 4.191 2.505
Belastingen en premie sociale verzekeringen 1.776 1.659
Schulden terzake pensioenen 27 20
Nog te betalen salarissen 12 14
Nog te betalen BTW 5 4
Vakantiegeld 1.218 1.168
Vakantiedagen cs. 1.083 908
Levensfasebudget 1.660 1.611
Nog te betalen intrest 58 181
Nog te betalen kosten 890 1.584
Vooruitontvangen opbrengsten 445 424
Overige overlopende passiva 3.803 4.265

Totaal overige kortlopende schulden 17.225 15.484

12. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De toename van de kortlopende schulden komt voornamelijk door de aflossingsverplichting van de langlopende
lening.

Voor verdere uitwerking van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen wordt verwezen naar de
geconsolideerde jaarrekening. 
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3.2.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 21.417 18.891
Wettelijk budget aanvaardbare kosten  (WLZ zorg) 9.417 95
Opbrengsten Jeugdzorg 7.573 7.280
Opbrengsten WMO 10.010 17.950
Overige zorgprestaties 1.687 720

Totaal 50.103 44.937

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 1.416 2.104
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's 126 117
Subsidies vanwege gemeenten 0 0
Overige subsidies 0 88

Totaal 1.542 2.309

14. Overige bedrijfsopbrengsten
2021 2020

€ €
Overige dienstverlening:
- Opbrengst uit verhuur 383 322

Overige opbrengsten:
- Giften 0 0
- Overige opbrengsten 2.042 1.474

Totaal 2.426 1.796

Onder 'Rijkssubsidie vanwege het Ministerie van VWS' is een bedrag ad € 178 opgenomen voor de ontvangen en
uitgekeerde zorgbonussen en daarop van toepassing zijnde sociale lasten. Daarnaast is er voor € 1.058 NZA
opleidingsubsidie ontvangen.

In 2021 is er een verschuiving tussen WMO en WLZ zorg. Als gevolg van een andere financieringssytematiek voor 
clienten die langdurig wonen en zorg nodig hebben.
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LASTEN

15. Personeelskosten
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Lonen en salarissen 28.608 25.944
Sociale lasten 3.965 4.336
Pensioenpremie 2.561 2.274
Andere personeelskosten 2.545 2.625
 
Sub-totaal 37.680 35.178
Personeel niet in loondienst 3.476 2.397

Totaal personeelskosten 41.155 37.576

Gemiddeld aantal personeelsleden 504 FTE 480 FTE
Aantal personeelsleden per 31 december (incl. stagiaires) 801 771

16. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Afschrijvingen
- immateriële vaste activa 127 0
- materiële vaste activa 1.672 1.622

Totaal afschrijvingen 1.799 1.622

Onder 'andere personeelskosten' is een bedrag ad € 116 opgenomen voor de uitgekeerde zorgbonussen.
Onder 'Sociale lasten' is een bedrag ad € 62 opgenomen voor na-heffing van de zorgbonussen.
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17. Overige bedrijfskosten
2021 2020

De specificatie is als volgt : € €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.319 1.296
Algemene kosten 4.585 3.491
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.074 812

Meerkosten inzake Covid-19 97 288

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 303 289
- Energie gas 221 250
- Energie stroom 106 88
- Energie transport en overig 35 73
- Servicekosten 278 298
Subtotaal 942 998

Huur 2.414 2.375

Totaal overige bedrijfskosten 10.430 9.261

18. Financiële baten en lasten

2021 2020
De specificatie is als volgt : € €

Opbrengsten uit Deelneming -705 -4
Rentebaten -205 0
Rentelasten 250 288

Totaal financiële baten en lasten -660 284

Honoraria accountant
2021 2020

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt: € €

1. Controle van de jaarrekening 105 102

89 78
3. Fiscale advisering 0 0
4. Niet-controlediensten 0 0
5. Extra kosten voorgaande jaren 2 52

Totaal honoraria accountant 196 232

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Nacalculaties, Verantwoordingen in het 
kader van WLZ, Wmo en Jeugdwet; Zelfonderzoek cGGZ)
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3.1.3 KASSTROOMOVERZICHT 2021
(Bedragen x 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 687 584

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.640 1.622
- mutaties voorzieningen -542 861
- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

1.099 2.483

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 0 0
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's 2.131 413
- vorderingen -2.646 -1.985
- vorderingen/schulden uhv fin. tekort - overschot -142 13
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 55 5.412

-601 3.853
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.184 6.920

Ontvangsten uit Deelneming 705 4
Rente baten 205 0
Betaalde interest -250 -288
Ontvangen dividenden 0 0
Vorming egalisatiereserve 0 0

660 -284
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.844 6.636

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- Investeringen materiële vaste activa -3.282 -2.204
- Desinvesteringen materiële vaste activa 52 0
- Bijzondere waarde vermindering Vaste Activa 0 0
- Investeringsverplichting Vaste Activa 0 0
- Verandering in immateriële vaste activa 42 -550
- Verandering in financiële vaste activa -705 -9.720

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.893 -12.474

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 5.300 0
Aflossing langlopende schulden -2.469 -331

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.831 -331

Mutatie geldmiddelen 782 -6.168

Stand geldmiddelen per 1 januari 5.130 11.298
Stand geldmiddelen per 31 december 5.912 5.130

Mutatie geldmiddelen 782 -6.168

20202021
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MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
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Totaal
€ € € € €

Stand per 01-01-2021
- aanschafwaarde 16.293 2.949 10.729 135 30.106
- cumulatieve afschrijvingen 8.248 2.537 9.109 106 20.000

Boekwaarde per 01-01-2021 8.045 412 1.620 30 10.106

- investeringen 2.311 469 485 17 3.282
- herwaarderingen
- afschrijvingen 972 105 553 10 1.640
- bijzondere waardeverminderingen

- terugname bijz. 
waardeverminderingen

  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

  aanschafwaarde 21 26 32 0 79
  cumulatieve herwaarderingen
  cumulatieve afschrijvingen 0 17 10 0 27
  per saldo 21 9 22 0 52

1.318 355 -90 6 1.589

Stand per 31-12-2021
- aanschafwaarde 18.583 3.392 11.182 152 33.309
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen 9.220 2.626 9.652 116 21.614

Boekwaarde per 31-12-2021 9.363 766 1.530 36 11.695

Mutaties in boekwaarde

- Desinvesteringen

- Terugname geheel 

Mutaties in het boekjaar
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3.2.6 Ondertekening door bestuur en toezichthouders

Origineel getekend door bestuurder:

A.W. Luteijn

Origineel getekend door raad van toezicht:

H. Jochemsen M.J.W. Hoek

M.J. Kater J.C. Moerland

E.J. Preuter J.L. Runhaar

3.3  OVERIGE GEGEVENS

3.3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de resultaatverdeling.

3.3.2 Nevenvestigingen

Eleos heeft geen nevenvestigingen.
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3.3.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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4.1 BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie -€                      -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
Compensatie personele meerkosten corona -€                      -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
Compensatie materiële meerkosten corona -€                      -€                   10.165€             -€                   -€                   -€                   10.165€             
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                      9.749€               3.733€               -€                   -€                   -€                   13.482€             
Overige corona-compensatie -€                      -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
Totaal toegekende corona-compensatie -€                     9.749€              13.897€            -€                  -€                  -€                  23.646€            

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie -€                      9.749€               -€                   -€                   -€                   -€                   9.749€               
Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021 -€                     -€                  13.897€            -€                  -€                  -€                  13.897€            

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2021 9.416.807€           21.416.846€      10.009.661€      7.573.240€        -€                   5.654.609€        54.071.164€      
- begroting 2021 8.997.000€           19.133.000€      12.525.000€      8.507.000€        -€                   2.270.000€        51.432.000€      
- jaarrekening 2020 95.470€                18.891.193€      17.950.281€      7.280.472€        -€                   4.238.064€        48.455.480€      
- jaarrekening 2019 114.414€              18.046.751€      17.568.328€      6.950.118€        -€                   2.671.155€        45.350.766€      

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% #DEEL/0! 0,00% 0,03%

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

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

Stichting Eleos, christelijke GGZ
Hoevelaken
32078404

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

Eleos heeft in vele facetten te maken gehad met de gevolgen van de Coronapandemie. Om de zorgverlening zoveel als mogelijk te continueren zijn door de organisatie vele organisatorische en operationele 
maatregelen getroffen.Organisatorisch is een centraal een coranateam met een hoge mate van periodiciteit bij elkaar geweest om middels besluiten, richtlijnen, draaiboeken, communictiebullitins aan 
personeel en cliënten sturing te geven. Operationeel zijn de werkstromen omgelegd van kantoor naar thuiswerkplekken; zijn vele maatregelen op het gebied van veiligheid (inclusief beschermende 
maatregelen voor personeel en cliënten) getroffen. De kosten hiervan (investeringen en variabele kosten) zijn aanzienlijk geweest: gemaakte covid-gerelateerde meerkosten en gederfde omzetten. De 
meerkosten in 2021 waren navenant lager.

Nvt

Er is nog geen overeenstemming bereikt over het te compenseren bedrag.
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Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 
2021

begroting 2021 jaarrekening 
2020

jaarrekening 
2019

Resultaat boekjaar 1.346.825€        2.026.000€        299.840€           2.175.448€        

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 2,49% 3,94% 0,62% 4,80%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. -1,45% 1,87% -2,31%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder A.W. Luteijn

Ondertekening door het bestuur
Hoevelaken, 24 mei 2022

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

Het rendement staat onder druk door uitval en verzuim van personeel en clienten die hun afspraak afzeggen i.v.m. corona. Dit leidt tot omzet verlies. De compensatie mogelijkheden voor productieverlies 
zijn aanmerkelijk minder dan in 2020. De corona meerkosten hebben een beperkte invloed op het resultaat 2021 ten opzichte van een jaar eerder. Het resulataat 2021 was door incidentele meevallers 
hoger, waardoor zonder die posten de afwijking van de begroting 400k tot 500k hoger uit zou vallen. Corona had een forse impact op het financiele resultaat van 2020. Ook begin 2022 is er sprake van uitval 
ven verzuim van personeel en clienten die hun afspraak afzeggen.
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4.2 Zorgbonus 2020 en 2021

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 779 € 1.402.200,00 81 € 141.750,00 860 € 1.543.950,00

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 759 € 759.000,00 759 € 759.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 14 € 14.000,00 14 € 14.000,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 575.882,57 € 575.882,57
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 10.500,00 € 10.500,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 575.882,57 € 10.500,00 € 586.382,57

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 67.317,43 € 117.250,00 € 184.567,43

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

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 330 € 228.518,40 15 € 10.098,60 345 € 238.617,00

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 293 € 112.720,03 293 € 112.720,03

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 6 € 2.308,26 6 € 2.308,26

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 59.723,69 € 59.723,69
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 2.021,25 € 2.021,25
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 59.723,69 € 2.021,25 € 61.744,94

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 56.074,68 € 5.769,09 € 61.843,77

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

Bijlage A: Model voor de bijlage bonusregeling 2020 in de andere informatie van de jaarverslaggeving:

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

Werknemers Derden Totaal

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

Werknemers Derden Totaal

Bijlage B: Model voor de bijlage bonusregeling 2021 in de andere informatie van de jaarverslaggeving
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