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1.1  JAARREKENING

1.1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 434.657 443.239
Financiële vaste activa 2 3.182 3.166
Totaal vaste activa 437.839 446.405

Vlottende activa

Voorraden 3 10.898 14.209
Debiteuren en overige vorderingen 4 54.460 48.795
Liquide middelen 5 144.962 133.075
Totaal vlottende activa 210.320 196.079

Totaal activa 648.159 642.484

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6
Kapitaal -176.468 -173.820
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 0 0
Totaal eigen vermogen -176.468 -173.820

Voorzieningen 7 105.249 100.249

Langlopende schulden (nog voor meer 8 613.822 649.514
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 9 105.556 66.541
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 105.556 66.541

Totaal passiva 648.159 642.484
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1.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Ref. 2019 2018
€ €

STICHTINGSBATEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 10 641.989 665.011

Overige stichtingsbaten 11 114.786 57.327

SOM DER STICHTINGSBATEN 756.775 722.338

STICHTINGSLASTEN:

Personeelskosten 12 585.079 535.637

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 14.906 14.753

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 14 898 -963

Overige stichtingslasten 15 142.990 167.896

SOM DER STICHTINGSLASTEN 743.873 717.323

STICHTINGSRESULTAAT 12.902 5.015

Financiële baten en lasten 16 -15.550 -15.767

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -2.648 -10.752

Belastingen 17 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN -2.648 -10.752

Pagina 4



Stichting Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst

1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
2019 2018

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 12.902 5.015

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 14.906 14.753
- mutaties voorzieningen 5.000 10.096
- boekresultaten afstoting vaste activa

19.906 24.849
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 3.311 -3.082
- mutatie onderhanden zorgtrajecten
- vorderingen -5.665 1.073
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 21.356 8.531

19.002 6.522
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 51.810 36.386

Ontvangen interest
Betaalde interest -15.566 -15.784
Ontvangen dividenden
Betaalde winstbelasting

-15.566 -15.784
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 36.244 20.602

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -12.577 -10.814
Desinvesteringen materiële vaste activa 6.253 6.503
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden
Vervreemdingen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden
Uitgegeven leningen u/g
Aflossing leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.324 -4.311

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden -18.033 -17.659
Mutatie kortlopend bankkrediet

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -18.033 -17.659

Mutatie geldmiddelen 11.887 -1.368

Stand geldmiddelen per 1 januari 133.075 134.443
Stand geldmiddelen per 31 december 144.962 133.075
Mutatie geldmiddelen 11.887 -1.368
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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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 de zorginstelling 

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 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 is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Zorginstelling "Stichting Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst " is statutair (en feitelijk) gevestigd te 9753 
BZ Haren(Gn), op het adres Klaverlaan 37, en is geregistreerd onder KvK-nummer 02071925.
De  activiteiten zijn gericht op de zorg voor en het begeleiden van mensen met een verstandelijke,psychische 
en lichamelijke beperkingen.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 
2019.

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

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal
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Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden.

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

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van 
de effectieve rentemethode worden 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 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. 

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs  onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen 
lagere opbrengstwaarde. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een 
langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van 
de verplichting. 
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de 
kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt 
tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het 
opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen : 2,5 % -20 %.
• Machines en installaties : 20%
• Vervoermiddelen : 20%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
Groot onderhoud:

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en 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 immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van het vast actief.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van xx. In het 
geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en 
verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk 
afgeschreven. 
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen

Algemene en overige reserves

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Schulden

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
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 resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van 
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden 
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

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

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

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  nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van 
panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting 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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Overige bedrijfsopbrengsten

Personele kosten

Financiële baten en lasten

1.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin 
de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. 
Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als 
een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening 
met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van 
gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór 
balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. 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 resultatenrekening gebracht.

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 resultatenrekening gebracht.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en deelnemingen ontvangen (te ontvangen) en aan derden 
en deelnemingen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting 
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.

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. 

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord 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.

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.

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.



Stichting Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 404.430 407.920
Machines en installaties 30.227 35.319
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 0 0
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 434.657 443.239

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 443.239 453.681
Bij: investeringen 12.577 10.814
Af: afschrijvingen 14.906 14.753
Af: bijzondere waardeverminderingen 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0
Af: desinvesteringen 6.253 6.503

Boekwaarde per 31 december 434.657 443.239

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Deelnemingen 0 0
Vorderingen op deelnemingen 0 0
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 0
Overige effecten 0 0
Overige vorderingen 3.182 3.166

Totaal financiële vaste activa 3.182 3.166

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 3.166
Kapitaalstortingen 0
Resultaat deelnemingen 0
Ontvangen rente 16
Acquisities van deelnemingen 0
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0
Aflossing leningen 0
(Terugname) waardeverminderingen 0
Amortisatie (dis)agio 0

0

Boekwaarde per 31 december 3.182 0

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Medische middelen
Voedingsmiddelen
Hulpmiddelen
Overige voorraden:
Tuinderij 250 125
Boerderij 150 150
Theeschenkerij 1.163 1.163
Winkel 9.135 12.571
Hout 200
Keuken

200
Totaal voorraden 10.898 14.209
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4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 26.675 34.532
Leningen u/g bestuurders
Leningen u/g commissarissen
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen:
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen:

Vorderingen uit hoofde van subsidies:

Vooruitbetaalde bedragen:
4.718 5.743

Nog te ontvangen bedragen:
17.766 2.091

Belastingen en premie sociale verzekeringen
Omzetbelasting 2.971 6.090
Pensioenen 2.330 339

Totaal debiteuren en overige vorderingen 54.460 48.795

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Bankrekeningen 141.044 130.850
Kassen 2.198 1.983
Kruisposten 1.720 242

Totaal liquide middelen 144.962 133.075
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Stichting Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Kapitaal -176.468 -173.820
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 0 0
Totaal eigen vermogen -176.468 -173.820

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Kapitaal -173.820 -2.648 -176.468

Totaal kapitaal -173.820 -2.648 0 -176.468

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019
€ € € € €

- groot onderhoud 100.249 5.000 105.249
- reorganisatie 0
- persoonlijk budget levensfase 0
- jubileumverplichtingen
- langdurig zieken
- verlieslatend contract

0

Totaal voorzieningen 100.249 5.000 0 0 105.249

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 105.249
hiervan > 5 jaar 0

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Schulden aan banken 613.822 649.514
Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 613.822 649.514

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 649.514 667.173
Bij: nieuwe leningen 0
Af: aflossingen 18.033 17.659

Stand per 31 december  631.481 649.514

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 17.659

Stand langlopende schulden per 31 december 613.822 649.514

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 17.659 0
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 613.822 649.514
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren 27.777 23.540
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 17.659 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 24.799 22.665
Te betalen winstbelasting
Schulden terzake pensioenen 
Nog te betalen salarissen
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Schulden uit hoofde van transitieregeling
Overige schulden:
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Schulden uit hoofde van subsidies:

Nog te betalen kosten: 982 2.941

Vooruitontvangen opbrengsten: 12.500

Overige overlopende passiva:
Vakantiegeld 14.155 14.245
Accountantskosten 6.500 3.000
Rente- en bankkosten 152 150
RC verhouding Vrienden Mikkelhorst 1.032

Totaal overige kortlopende schulden 105.556 66.541
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1.1.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Opbrengsten PGB 364.370 318.044
Opbrengsten Zorg in Natura 55.979 221.932
Opbrengsten Jeugdwet 8.904 8.000
Opbrengsten Stichting Bezinn 117.896 111.349
Opbrengsten AtHomeFirst 24.123 0
Opbrengsten Stichting Dignis/Lentis 35.844 0
Overige zorgprestaties 34.873 5.686

Totaal 641.989 665.011

11. Overige Stichtingsbaten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige dienstverlening
35.007 18.666

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Sponsoren en donateurs 64.181 19.480
Verhuur dienstwoning en overige ruimten 15.598 16.181
Duurzaamheidsproject Enexis 3.000
Totaal 114.786 57.327
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1.1.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Lonen en salarissen 472.699 434.492
Sociale lasten 69.840 60.254
Pensioenpremies 27.278 26.902
Overige personeelskosten 15.262 13.989

Subtotaal 585.079 535.637
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten 585.079 535.637

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 10 9

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0
- materiële vaste activa 14.906 14.753

Totaal afschrijvingen 14.906 14.753

14. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriële vaste activa 0
- materiële vaste activa 898 -963

Totaal 898 -963
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Stichting Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst

1.1.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN

15. Overige Stichtingslasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Algemene kosten 48.139 49.149
Exploitatiekosten 6.318 15.093
Huisvestingskosten 36.376 48.194
Kantoorkosten 8.510 8.970
Verkoopkosten 33.727 35.211
Autokosten 9.920 11.279
Totaal overige bedrijfskosten 142.990 167.896

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rentebaten 16 17
Ontvangen dividenden
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten 16 17

Rentelasten -15.566 -15.784
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Geactiveerde rente
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten -15.566 -15.784

Totaal financiële baten en lasten -15.550 -15.767

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Corona Crisis
Begin 2020 is de corona crisis uitgebroken waardoor er een onzekere situatie is ontstaan. Een schatting van de fianciële gevolgen
is op dit moment onmogelijk te maken vanwege alle onzekerheden. 
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1.1.9 BESTUURSVERSLAG

Missie
De Mikkelhorst heeft de meeste kenmerken van een sociale onderneming waar mensen met een (arbeids)beperking
een zinvolle/betekenisvolle en op ontwikkeling gerichte werkplekhebben.
Zij vormen de motor in het bedrijfsproces. De mikkelhorst is primair dan ook een werksetting voor mensen met een
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt en/of het sociale leven en is daarbij niet alleen gericht op zorg.
Door bij de inzet van de kwaliteiten van onze deelnemers te focussen op diens ontwikkelingsmogeljkheden bieden
we toegevoegde waarde. 
De Mikkelhorst begeeft zich op het snijvlak van zorg en werk,educatie en recreatie en het creëren van meerwaarde
voor onze deelnemers en de inwoners van Haren en omstreken.
De Mikkelhorst biedt iedereen bovenal een aantrekkelijke omgeving waarin bezoekers en deelnemers elkaar 
ontmoeten. De Mikkelhorst werkt op basis van ecologische principes en duurzaamheid.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
De heer E.W.J. Weisbeek,voorzitter
De heer J.H. Jansen, secretaris
Mevr. A.M. van Wagenberg,penningmeester
Mevr. C.F. Huininga-Hatzmann
De heer H.C. Hamhuis
Mevr. J.A.M.B. van den Driessche-Boerhof

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.Alleen onkosten worden vergoed. 

Activiteiten verslagjaar
Er zijn in 2019 diverse publieksgerichte activiteiten geweest, zoals Natuur en Milieu Educatie voor scholen en
groepen kinderen van diverse (zorg)instellingen zoals Beatrixoord en Ilmarinen.
Ook hebben de 4 seizoensmiddagen voor het jonge publiek geresulteerd in financiële opbrengsten én 
naamsbekendheid. Een aantal van deze activiteiten waren in samenwerking met het IVN.
In samenwerking met het Zernike College en Music4all is er een Music4all uitvoering geweest.
Diverse organisaties hebben op de Mikkelhorst bijeenkomsten georganiseerd met als mede resultaat
financiële opbrengsten voor de Mikkelhorst.
In het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan de vrijwilligers met het ontwikkelen van de functie van
vrijwillige assistent begeleider. Hiermee kunnen ook vrijwilligers participeren in de kernfunctie van de Mikkelhorst. 

Besloten is voor de arbeidsvoorwaarden de CAO Sociaal Werk te volgen.

Het klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers en hu verwanten toont beoordelingen tussen 7,3 en 8,3,
net wat lager dan vorig jaar. Met name het werk is lichamelijk zwaarder geworden. 
De Mikkelhorst streeft naar een waardering van 8,5 voor werk en begeleiding.
Ook het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers laat positieve resultaten zien. 35% van de vrijwilligers
hebben het onderzoek gedaan en gemiddeld geven zij een cijfer tussen de 7 en 10 aangaande hun
algemene tevredenheid bij de Mikkelhorst. 

In september is het Bedrijfsutije georganiseerd met deelnemers,medewerkers en bestuursleden.

Financiën
De herstructurering van de uitvoering van de WMO en Participatiewet in de Gemeente Groningen zorgde 
voor veel werk en lagere tarieven met een maximum plafond. De toedeling van de nieuwe deelnemers
kwam laat op gang. 
Meer gemeenten en RIGG/BEZINN vragen om productieverantwoording, waardoor extra administratief
werk gedaan moet worden onder controle van een externe accountant zonder financiële vergoeding.
Na de herindeling oordeelde de gemeente Groningen anders over diverse activiteiten,waarmee de 
Mikkelhorst geld verdient, dan voorheen de gemeente Haren. Dat zorghde voor stagnatie in inkomsten
en een heroriëntatie.

Deze ontwikkelingen zorgden in de loop van het jaar voor een fors tekort.
De gemeente Groningen is de Mikkelhorst tegemoet gekomen met een financiële bijdrage,deels 
eenmalig,deels met een continu karakter(kinderboerderij). 
De Mikkelhorst heeft nu de uitdaging om met de publieksfunctie geld te verdienen voor de zorgfunctie,
zonder dat dit ten koste gaat van de beschermde omgeving waarin de deelnemers werken.

De Mikkelhorst huist in een houten gebouw,dat veel ondehoud en tussentijdse investeringen vraagt.
Dat wordt en moet grotendeels gefinancierd worden met externe giften. Er wordt gewerkt aan
onderhouds- en investeringsprogramma voor de middellange termijn. 

Donateurs
Een ecologische zorgboerderij  als de Mikkelhorst mag zich gelukkig prijzen met een diversiteit aan 
donateurs.
De Stichting Vrienden van de Mikkelhorst met 400 vrienden;opbrengst toernooi van VV Gorecht;
De Bramendames met zelfpluk en sap verkoop; Oud papier actie Witte Kerkje; De Boer Stichting;
Rabobank clubkas actie; Old Grand Dad; Collecte Oranjefonds door vrijwilligers. 
Er zijn werkzaamheden verricht op de jaarlijkse NL-Doet-dag door Innerwheel, de NAM ( inclusief
donatie voor materialen) en een aantal "losse vrijwilligers".  Ook Stichting Kind en Groen en de 
Permacultuurtuin hadden vrijwiliigers aan het werk. 
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Stichting Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst

1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

1.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Ecologische Boerderij De Mikkelhorst heeft geen nevenvestigingen

1.2.3  Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming. Het bestuur besluit jaarlijks over de 
bestemming van het resultaat.



                                                                                                

 

     

 
 
 
Stichting ecologische boerderij 
De Mikkelhorst 
T.a.v. het bestuur 
Klaverlaan 37 
9753BZ Haren Gn 
 
 
 
Groningen, 15 september 2020 
 
 
Betreft: Jaarrekening 2019 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
1.1 Opdracht  

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 
van Stichting ecologische boerderij De Mikkelhorst te Haren Gn. 
 
 
1.2  Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting ecologische 
boerderij De Mikkelhorst te Haren Gn beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
De leiding van de huishouding is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. De leiding is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij 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 de huishouding, 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 jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting ecologische boerderij De Mikkelhorst te 
Haren Gn per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019. 
 
 
Groningen, 15 september 2020 
 
Hoogachtend, 
Mijn Accountant B.V. 
 

 
drs. E.J. Veldkamp AA RB 

 

 
 
 


