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Nedahuis B.V.

5.1 BEOORDELINGSVERKLARING

5.1.1 Beoordelingsverklaring

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 5 tot en met bladzijde 17 opgenomen
jaarrekening 2020 van Nedahuis B.V. te Amersfoort beoordeeld. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening o er 2020 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de voorschriften en
regeling verslaggeving WTZi, Jeugdwet en Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis
van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren
dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat. Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse
Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
het management en overige functionarissen van Nedahuis B.V., het uitvoeren van
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een
beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een
controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden.
Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de jaarrekeninggeen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Nedahuis B.V. per 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met de voorschriften en regeling verslaggeving
WTZi, Jeugdwet en Titel 9 Boek 2 BW.

De WNT-aspecten vallen niet onder deze opdracht
Conform artikel 1.7 lid 1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) bestaat er een controleplicht ten aanzien van de WNT-
aspecten. Met betrekking tot de jaarrekening van Nedahuis B.V. te Amersfoort wordt door
ons een beoordelingsopdracht uitgevoerd. De WNT-aspecten vallen hier derhalve niet
onder. Ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
wordt hiervoor door ons een separate controleverklaring afgegeven.
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Nedahuis B.V.

5.2 JAARREKENING

5.2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref. 31-dec-20

€
31-dec-19

€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

1 13.266  27.774
13.266 27.774

2 184.447 178.663
3  280,763  310.071

465.210 488.734

478.476 516.508

PASSIVA

Ref. 31-dec-20

€
31-dec-19

€

Eigen vermogen 4
Kapitaal 18.000 18.000
Algemene en overige reserves  149.054  270.505
Totaal eigen vermogen 167.054 288.505

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 5 311.422  228.003
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 311.422 228.003

478.476 516.508Totaal passiva



Nedahuis B.V.

5.2.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPB ENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning 6 1.642.012 1.668.957

Overige bedrijfsopbrengsten 7 -15.661 13.538

Som der bedrijfsopbrengsten 1.626.351 1.682.495

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8 . 1.383.435 1.091.362

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 9 14.508 23.604

Overige bedrijfskosten 10 376.256 409.117

So  der bedrijfslasten 1.774.199 1.524.083

BEDRIJFSRESULTAAT -147.848 158.412

Financiële baten en lasten 11 -1.820 -6.287

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -149.668 152.125

Belastingen 12 -28.217 29.531

RESULTAAT NA BELASTINGEN -121.451 122.594

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves -121.451

-121.451
122.594
122.594
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Nedahuis B.V.

5.2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Ref. 2020 2019
€ € € €

-147.848 158.412

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken en
vennootschapsbelasting)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9 14.508
14.508

19.891
19.891

2 22.433 ¦ -178.663

5 105.353 206.069
127.786  27.406
-5.554 205.709

Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

11
11
12

-23.754
-29.308

0
-1.820

-21.934

2.032
-8.319

-7.597
-13,884
191.825

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geplaatst aandelenkapitaal  0  18.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 18.000

Mutatie geldmiddelen  -29.308  209.825

Stand geldmiddelen per 1 januari 3 310.071 100.246
Stand geldmiddelen per 31 december 3  280.763  310.071
Mutatie geldmiddelen -29.308 209.825
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Nedahuis B.V.

5.2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.2.4.1 Algemeen

Activiteiten
Zorginstelling Nedahuis B.V. is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amersfoort, op het adres Torenstraat 3, en is
geregistreerd onder K K-nummer 55421520.

De belangrijkste activiteiten zijn individuele en collectieve hulpverlening in de gezondheidzorg en thuiszorg,
onder andere door het bedenken, uitvoeren en begeleiden van dagactiviteiten voor mensen met een geestelijke
en/of lichamelijke beperking, een en ander met inachtneming van de culturele achtergrond van de cliënt.

Groepsverhoudingen

Zorginstelling Nedahuis B.V. maakt deel uit van een groep, waarvan Kommak Holding B.V. te Amersfoort aan
het hoofd staat. De financiële gegevens van zorginstelling Nedahuis B.V. zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Kommak Holding B.V.

Verslaggevingsperiode

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi, Regeling Jeugdwet,
Wet nomering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en daarmee de Richtlijn
voorde Jaarverslaggeving hoofdstuk 655Zorginstellingen.

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.

Continuiteitsveronderste ing
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de Continuiteitsveronderste ing.

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

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
resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Nedahuis B.V.

Pagina 8



Nedahuis B.V.

5.2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen 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 afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur
van het vast actief.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de
effectieve rentemethode v orden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de resultatenrekening
verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van
agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking
van het wettelijk budget.

Liquide middelen
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.

Eigen vermogen

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

Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de besloten vennootschap ingebracht kapitaal.

Algemene en overige reserves
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.
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Nedahuis B.V.

5.2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het  erschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 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 v/ordt foutherstel toegepast.

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

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten  erantwoord uit hoofde van geleverde
prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het
moment waarop de betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of
richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever. Tot de opbrengsten jeugdwet worden tevens
gerekend mutaties in onderhanden zorgtrajecten met betrekking tot jeugdzorg.

Overige bedrijfsopbrengsten

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
an goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.

Opbrengsten uit de ver oop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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

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

5.2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen
Nedahuis B.V. heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtige leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Nedahuis B.V. De
verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Nedahuis B.V. betaald hiervoor premies waarvan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voorzover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfondsen gedeeld
door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfon sen.
Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe'dekkingsgraad is het gemiddelde
van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk
schommelen. De dekkingsgraad voldoet nog niet aan het verreiste niveau. Het pensioenfonds verwacht volgens
het herstelplan binnen 7 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premiesverhogingen door te voeren. Nedahuis
heeft geen verplihcting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Nedahuis B.V heeft daarom alleen de verchuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden 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 danwel 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.

5.2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.2.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 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.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in de verworven
groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn van de aankoopprijs in aftrek gebracht.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Nedahuis B.V.

5.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

31-dec-20 31-dec-19
De specificatie is als volgt: € €

Inventaris 10.866 25.374
Ver oermiddelen 2.400 2.400

Totaal materiële vaste activa 13.266 27.774

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

Boekwaarde per 1 januari 27.774 72.378
Af: afschrijvingen 14.508 19.891
Af: desinvesteringen 0 24.713

Boekwaarde per 31 december 13.266 27.774

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt ver ezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.2.6.

2. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.516 137.213
Belastingen en premies sociale verzekeringen 28.217 6.772
Overige vorderingen:
Waarborgsommen 810 810
Nog te factureren omzet 153.904 33.868

Totaal debiteuren en overige vorderingen 184.447 178.663

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bankrekeningen 280.763 310.071

Totaal liquide middelen 280.763 310.071
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Nedahuis B.V.

5.2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kapitaal
Algemene en overige reserves

18.000
149.054

18.000
270.505

Totaal eigen ver ogen 167.054 288.505

Kapitaal

et verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per

1-jan-20
Toevoegingen/
onttrekkingen

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-20

€ € € €

Kapitaal 18.000 0 0 18.000

Totaal kapitaal 18.000 0 0 18.000

Overige reserve

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per

1-jan-20
Resultaat-

bestemming
Overige

mutaties
Saldo per
31-dec-20

€ € € €

Overige reserves 270.505 -121.451 0 149.054

Totaal overige reser es 270.505 -121.451 0 149.054

Kapitaal

Het verloop over 2019 is als volgt  eer te geven:
Saldo per

1-jan-19
Toevoegingen/
onttrekkingen

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-19

€ € € €

Kapitaal 18.000 0 0 18.000

Totaal kapitaal 18.000 0 0 18.000

Overige reserves

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven:
Saldo per

1-jan-19
Resultaat-

bestemming
Overige

mutaties
Saldo per
31-dec-19

€ € € €

O erige reserves 147.911 122.594 0 270.505

Totaal overige reserves 147.911 122.594 0 270.505

5. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige schulden:
Accountantskosten
Vergoeding RvC
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Netto loon

12.872
74.890

134.924

15.004
0

48.667
25.065

0

21.568
72.290
90.134

15.005
1.300

29.142
0

-1.436

Totaal overige kortlopende schulden 311.422 228.003

6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

Operational lease
De onderneming is leaseverplichtingen aangegaan met MKB Lease B.V. te Amersfoort voor een 6-tal auto's voor de periode van 5 jaar
en voor 1 auto voor de periode van 4 jaar, vanaf het jaar 2019. De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt € 24.600.

Huurverplichting
De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het bedrijfspand op de locatie Torenstraat 3 te Amersfoort. De
huurverplichting bedraagt € 48.089 per jaar. De huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd en heeft een opzegter ijn van tenminste 1
kalendermaand.
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Nedahuis B.V.

5.2.6 MUTAT1EOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris Vervoermiddelen Totaal
€ € ë

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 105.257 24.030 129.287
- cumulatieve afschrijvingen 79.883 21.630 101.513

Boekwaarde per 1 januari 2020 25.374 2.400 27.774

Mutaties in het boekjaar
- afschrijvingen 14.508 0 14.508

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -14.508 0 -14.508

Stand per 31 december 2020
- aanschaf aarde 105.257 24.030 129.287
- cumulatieve afschrij ingen 94.391 21.630 116.021

Boekwaarde per 31 december 2020 10.866 2.400 13.266

Afschrijvingspercen tage 20,0% 20,0%
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Nedahuis B.V.

5.2.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

6. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten Wmo & Jeugdwet 1.642.012 1.568.556
Opbrengsten PGB 0 100.002
Overige zorgprestaties 0 399

Totaal 1.642.012 1.668.957

7. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoe ing voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed en andere bedrijfsmatige
opbrengsten):
Mutatie onderhanden projecten -15.661 13.538

Totaal -15.661 13.538

8. Personeelskosten

De s ecificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 1.063.251 784.577
Sociale lasten 190.327 129.750
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:

81.236 56.771

Reiskostenvergoeding 2.134 6.190
Kilometervergoeding 0 23.519
Onkostenvergoeding 38.787 7.968
Stage vergoe ing 6.367 2.880
Kantinekosten 310 2.690
Scholings- en opleidingskosten 2.133 5.024
Ontvangen zie engeld -35.300 0
Overige personeelskosten 3.547 9.756
Subtotaal 1.352.792 1.029.125
Personeel niet in loondienst 30.643 62.237

Totaal personeelskosten 1.383.435 1.091.362

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Directie 1 1
Algemeen 24 18

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 25 19

9. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De s ecificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 14.508 19.891
- Boe resultaat materiële vaste activa 0 3.713

Totaal afschrijvingen 14.508 23.604
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Nedahuis B.V.

5.2.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENI G

LASTE 

10. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Algemene kosten 240.833 260.046
Kosten  agbesteding 25.648 42.946
Onderhoud en energiekosten 18.923 16.183
Huur en leasing 90.852 89.942

Totaal overige bedrijfskosten 376.256 409.117

11. Financiële baten en lasten

De s ecificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentebaten 0 2.032
Subtotaal financiële baten 0 2.032

Rentelasten -1.820 -8.319

Subtotaal financiële lasten -1.820 -8.319

Totaal financiële baten en lasten -1.820 -6.287

12. Belastingen

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Vennootschapsbelasting -28.217 29.531

Totaal -28.217 29.531
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Nedahuis B.V.

5.2.10 VASTSTELLING E  GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur  an Nedahuis B.V. heeft de jaarrekening opgemaa t d.d. 28 september 2021.
De algemene vergadering heeft de jaarrekening vastgesteld inde vergadering van 28 september 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld vol ens de resultaatverdeling in para raaf 5.2.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurder
S. Yosefy

Raad van Commissaris Raad van Commissaris

J. Hap e LI. Son
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5.3 OVERIGE GEGEVENS



Nedahuis B.V.

5.3 OVERIGE GEGEVENS

5.3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld  olgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.2.2.

5.3.2 Nevenvestigingen

Nedahuis B.V.  eeft geen nevenvesti ingen.

Pagina 19



WNT-verantwoording 2020 Nedahuis B.V.

De WNT is van toepassing op  edahuis B.V.. Het voor  edahuis B.V, toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €
135.000 het WNT-maximum op basis van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, de
totaalscore is 8 en de klasse is II

1. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen m t dienstbetrekking  n leidinggevend  to functionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van d  functi vervulling inclusief deg n n die op grond van hun voormalig  functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt3

bedragen x C 1 S. Yosefy

Functiegegevens5 Bestuurder Yosefy In estment B. .

Aanvang6 en einde functievervulling in
2020

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)7

1

Dienstbetrekking?8 ja
[Bezoldiging9
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

132.000

Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal 132.000

1 1
Individueel toepasselijke

ezoldigingsmaximum10
135.000

1 1
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11

N.v.t.

Bezoldiging 132.000

1 1
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan12

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling13

N.v.t.

(Gegevens 201914

bedragen x € 1 S. Yosefy

Functiegegevens5 Bestuurder Yosefy Investment B.V.

Aanvang en einde functievervulling in
2019

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)7

1

Dienstbetre king?8 ja
[Bezoldiging9
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

123.770

Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal 123.770

1 1
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum10

130.000

1 1
[Bezoldiging 123.770 f
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

i  . * *

bedragen x C 1 L.I. Son 3. Happe M.H. Keij

Functieqegevens2 üd Ud Ud/voorzl ter

Aanvang en einde functie er ulling in
2020

1/1 - 31/12 12/3 - 31/12 1/1 - 31/12

(Bezoldiging  1
Bezoldiging3 2.500 2.292 2.750

Individueel toepasselijke
bezoldioinosmaximum4

10.844 10.844 20.250 j

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag5
N.v.t N.v.t. N.v. 

Bezoldiging 2.500 2.292 2.750

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan

niet is toegestaan6

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

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling7

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

Geaevens 20i9    1

bedragen x C 1 L.I. Son

Functieqegevens2 Ud
Aanvang en einde functievervulling In
2019

25/3 - 31/12

(Bezoldiging  1
Bezoldiging3 1.950

Individueel toepasselijke
bezoldiqinosmaximum4

9.658

(Gegevens 2019

bedragen x e 1 M.H. Keij R. Ruitenberg 3. Santbergen

Functieqegevens2 üd Voorzitter Ud
Aanvang en einde functievervulling in
2019

1/1 - 31/12 1/1 - 30/09 25/3 - 1/10

iBezoldiainq  1
Bezoldiging3 2.750 2.500 1.300

Individueel toepasselijke
bezoldiginosmaximum4

9.349 14.178 4.675

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020
een bezoldiging boven het indi idueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen1.
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