
Jaarverslaggeving 
Therapeutisch Centrum GGZ

2019 



INHOUDSOPGAVE Pagina

Bestuursverslag 3

5.1 Jaarrekening 2019

5.1.1 Balans per 31 december 2019 7
5.1.2 Resultatenrekening over 2019 8
5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2019   9
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 10
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019 16
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 20
5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019 21
5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2019 22
5.1.9 Verantwoordingsmodel WNT 2019 24
5.1.10 Vaststelling en goedkeuring 26

5.2 Overige gegevens

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 28
5.2.2 Nevenvestigingen 28
5.2.3 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 29

2



3 

Bestuursverslag bij jaarrekening 2019 

Algemene gegevens 

Naam verslaggevend rechtspersoon Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland 

Rechtsvorm Stichting 

Adres Nagelerweg 5 

Postcode 8304 AB 

Plaats Emmeloord 

Telefoonnummer 0527 – 224 501 

Nummer Kamer van Koophandel 39100035 

E-mailadres info@therapeutisch-centrum.nl 

Internetpagina www.therapeutisch-centrum.nl 

Doelstelling/kernactiviteiten 
Therapeutisch Centrum GGZ (TC GGZ) verleent professionele geestelijke gezondheidszorg aan 
jeugdige en volwassen cliënten, waarbij de aandacht voor zingeving een vanzelfsprekende plaats 
heeft. We doen dit in de regio Flevoland en aangrenzende regio’s. Het gaat om Generalistische Basis 
GGZ en Specialistische GGZ.  

Ontwikkelingen gedurende het jaar 

Kwaliteit 
In 2019 is opnieuw het HKZ-keurmerk en keurmerk Basis GGZ behaald. 

Onderdeel van kwaliteit is de werkgroep primair proces. Deze heeft in 2019 methodisch werken en 
vastleggen uitgebreid op de agenda gehad en uitgewerkt in en met de organisatie. 
Verder is TC GGZ in 2019 gaan werken met expertgroepen rondom bepaalde psychopathologie die 
de van toepassing zijnde stand der wetenschap en praktijk volgen en delen. 
In datzelfde kader zijn er een viertal refereermiddagen gehouden met thema’s als neuropsychologisch 
onderzoek, algemeen beleid bij medicatie en ervaringsdeskundigen in de GGZ. 

TC GGZ is gaan werken met een centraal (behandelinhoudelijk) aanmeldteam, dat dagelijks 
bereikbaar is voor het verwerken van verwijzingen en inhoudelijke vragen, waardoor de screening 
beter en efficiënter is geworden.  
Als onderdeel van de Taskforce Wachttijden in de GGZ zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt 
rondom het doorverwijzen en behoud van wachttijd (na intake) om de wachttijden in de regio 
Flevoland terug te dringen.   
In 2019 heeft TC GGZ ZorgDomein in gebruik genomen waardoor huisartsen eenvoudiger kunnen 
verwijzen.  

Aanbod 
Een JOVO-team is opgericht om een passend aanbod voor jongvolwassenen (16 tot 23 jaar) aan te 
bieden. Voor de complexere problematiek van deze groep - en voor volwassenen - hebben we ons 
aanbod uitgebreid met DGT (dialectische gedragstherapie), Ik-groep en Schemagroepen.  
Personeel 
De arbeidsmarkt voor gekwalificeerde professionals, met name regiebehandelaren, is krap, terwijl 
zonder deze experts geen zorg geleverd kan worden. Therapeutisch Centrum GGZ wil als relatief 
kleine maar professionele aanbieder het verschil maken met haar identiteit en betrokkenheid als 
belangrijke kernwaarde, waardoor we (ook) een interessante werkgever zijn. In 2019 hebben we onze 
formatie regiebehandelaren uit kunnen breiden en het verzuim naar 2,9% teruggebracht.  

Samenwerking ketenpartners 
In 2019 hebben we een samenwerking verkend met een aantal lokale GGZ-aanbieders in de 
Noordoostpolder en Urk wat heeft geresulteerd in een samenwerking ter verbetering van de kwaliteit 
van ons (gezamenlijk) aanbod, gebruikmakend van elkaars expertise.  

Uitbreiding jeugdzorg Kampen 
Na het succesvol opzetten van de zorg op onze locatie in Genemuiden, had TC GGZ de wens om ons 
aanbod ook naar Kampen te brengen. In december zijn we hier gestart in een eigen pand. Doordat 
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een collega-aanbieder stopte met de jeugdzorg in Kampen, is er voor TC GGZ ruimte om het 
zorglandschap aldaar aan te vullen met kleinschalige zorg dichtbij de cliënt. 

Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering van Therapeutisch Centrum GGZ steunt op een beleidscyclus. Dit start met het 
opstellen van het jaarplan van de organisatie en het stellen van een begrotingskader waarbinnen dit 
uitgevoerd moet worden. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast en de Raad van Toezicht geeft 
goedkeuring. 
Vervolgens wordt gedurende het jaar periodiek gerapporteerd om de gestelde doelen via de realisatie 
te monitoren, te evalueren en bij te sturen. Naast retroperspectief leren en bijsturen is er ook aandacht 
voor prospectieve prognoses. 

Financieel beleid 
Het financieel beleid van Therapeutisch Centrum GGZ is erop gericht om een stabiele en betrouwbare 
zorgaanbieder te zijn. Om dit te kunnen realiseren is er toevoeging aan de reserves nodig om eigen 
vermogen op te bouwen, te kunnen investeren en te innoveren in kwaliteit van zorg en om eventuele 
zich voordoende risico’s op te vangen. 
Therapeutisch Centrum GGZ heeft goede relaties met zorgverzekeraars en de gemeentelijke regio’s 
waarbinnen TC GGZ actief is en levert gecontracteerde zorg. Het beleid heeft als doel om binnen de 
afgesproken kaders zorg te realiseren.  
Intern wordt er maandelijks per cliënt gesignaleerd of de zorg binnen het beschikkingskader geleverd 
wordt. De liquiditeit vraagt nog verdere verbetering om de dbc’s (gedeeltelijk) voor te kunnen 
financieren en om eventuele tegenvallers op te vangen, zonder gebruik te maken van het relatief dure 
rekening courant krediet van de bank welke beschikbaar is. 
In 2019 zijn procedures rondom administratieve organisatie en interne controle aangescherpt en 
geïmplementeerd, zodat er eerder en beter gesignaleerd en bijgestuurd wordt. 

Financieel resultaat 
In de goedgekeurde begroting van 2019 werd een resultaat van € 194.000,- beoogd. Het resultaat 
over 2019 is € 397.000,- en daarmee € 203.000,- hoger dan begroot. De focus was gericht op 
bijsturing van de resultaatontwikkeling van voorgaande jaren en verbetering en herstel van 
balanspositie. Deze is gerealiseerd doordat behandelaren relatief meer tijd hebben besteed aan 
cliëntenzorg en de behandelformatie met 2,6 fte uitgebreid is, bij gelijkblijvende overheadkosten. 
Daarnaast zijn er productie-uitbreidingen door financiers toegekend, waardoor de opbrengst toe kon 
nemen. Tevens is er op een beperking van de kosten gestuurd. Het lage verzuimpercentage van 2017 
en 2018 is gehandhaafd in 2019 en zelfs iets verbeterd naar 2,9%, wat een positieve impact op het 
resultaat heeft. 

Balanspositie 
Door de positieve ontwikkeling van het resultaat in 2019 ten opzichte van 2018, is zowel de 
solvabiliteit als liquiditeit verbeterd. 

Resultaatratio 2019 2018 

Resultaatratio (resultaat/totale opbrengsten) 9,5% -3,1%

Solvabiliteit 2019 2018 

Balansratio (eigen vermogen/balanstotaal) 46,3% 14,7% 

Liquiditeit 2019 2018 

Current ratio (vlottende activa/kortlopende verplichtingen) 1,7 1,2 

De wijzigingen in solvabiliteit en liquiditeit worden veroorzaakt door het behaalde resultaat in 2019 en 
de aflossing van de langlopende lening.  
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Risico’s 
De voornaamste risico’s en onzekerheden zijn: 

Niet gefinancierde productie 
Binnen de volwassenzorg maakt de systematiek van de dbc’s het complex te sturen op produceren 
binnen contractplafonds die verzekeraars onvermurwbaar opleggen. Binnen het gemeentelijk domein 
wordt de ‘rechtmatigheid’ (beschikken) van zorg regelmatig ter discussie gesteld evenals dat het tijdig 
afgeven van een beschikking soms een knelpunt is. 
Enerzijds wordt hier extern steeds het gesprek over gezocht met financiers, om hierin visie en 
processen beter op elkaar af te stemmen. Anderzijds is in 2019 intern de administratieve organisatie 
en interne controle hier sterker op ingericht. De hieruit voortvloeiende risico’s zijn voorzien in de 
jaarrekening 2019. 

Druk op rendement 
De gemeenten hebben vrijwel allemaal te maken met enorme tekorten in hun gemeentebudgetten en 
hun beleid is gericht op beheersing van kosten, met beperkt oog voor de kostprijzen van aanbieders. 
Bij verzekeraars speelt beheersing van ‘schadelast’ ook onverminderd een rol. 
De nieuwe cao ggz 2019-2021 leidt tot een structurele loonkostenstijging van meer dan 8%, die niet 
volledig gecompenseerd wordt in de tarieven. 
Therapeutisch Centrum GGZ is in 2019 lid geworden van de Nederlandse GGZ om bij te dragen aan 
de ‘lobby’ voor de sector en om gebruik te maken van hun (informatie)diensten.  

Liquiditeit 
Met de krappe marges in de sector en gedeeltelijke voorfinanciering van zorg, zijn er liquiditeitsrisico’s. 
Therapeutisch Centrum GGZ heeft in 2019 o.a. op het gebied van facturatie- en 
declaratieprocessenmaatregelen genomen om het liquiditeitsbeheer te verbeteren. 

Kwaliteit en veiligheid 
Er zijn belangrijke kwaliteits- en veiligheidsrisico’s in de ggz. TC GGZ heeft met een werkgroep 
aandacht besteed aan het beter signaleren en agenderen van risico’s. De kwaliteit wordt jaarlijks 
extern geaudit op basis van de HKZ-normering en is ook in 2019 weer behaald. 

Kwetsbare omvang organisatie 
Met 40 fte eind 2018 en bovengenoemde risico’s is de afhankelijkheid van een enkele financier groot 
én is er beperkt ruimte om ondersteunende afdelingen goed in te richten. Therapeutisch Centrum 
GGZ is in december 2019 met een jeugdzorgteam in een nieuwe regio (Kampen) gestart. 

Corona 
Zoals toegelicht in de jaarrekening onder de gebeurtenissen na balansdatum, hebben de 
coronamaatregelen negatieve gevolgen op de activiteiten sinds maart 2020. Therapeutisch Centrum 
GGZ volgt ontwikkelingen, richtlijnen en maatregelen hieromtrent nauwgezet, anticipeert daarop en 
communiceert daarover intern en extern. Er is financieel een negatief effect door minder 
beschikbaarheid van personeel, cliënten en van bepaalde vormen van aanbod. Daarnaast zijn er 
meerkosten. 
Therapeutisch Centrum GGZ heeft adequaat kunnen bijsturen waardoor de impact enigszins beperkt 
is. Daarnaast worden er compensatieregelingen geboden door gemeenten en verzekeraars. De 
exacte uitwerking hiervan is onzeker, maar de Raad van Bestuur is van mening dat er geen materiële 
financiële risico’s zijn die van invloed kunnen zijn op de continuïteit. 

Verwachtingen 2020 
Naast de start van jeugdzorg in Kampen in december 2019, is in maart 2020 een nieuw team 
volwassenzorg gestart in Kampen. De verwachting is dat hiermee Therapeutisch Centrum GGZ 30% 
groeit in 2020 en zo een stabiele plek in de regio inneemt en ruimte creëert om verder te ontwikkelen 
in systeemgerichte jeugdzorg, jongvolwassenaanbod en volwassenenzorg. 

De ontwikkeling van de coronamaatregelen is een onzekere factor, maar TC GGZ wil de leringen 
rondom ‘digitaal werken’ die dit brengt in 2020 verankeren in de organisatie. 
Het jaarplan van Therapeutisch Centrum GGZ is gericht op verder ontwikkelen van de effectiviteit en 
efficiëntie van zorg en handhaven en uitbreiden van de stabiele financiële basis. 
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5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 64.561 69.976

Financiële vaste activa 31.362 30.612

Totaal vaste activa 95.923 100.588

Vlottende activa

Voorraden 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 306.487 279.315

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

Debiteuren en overige vorderingen 111.222 165.266

Effecten 0 0

Liquide middelen 601.720 269.364

Totaal vlottende activa 1.019.429 713.945

Totaal activa 1.115.352 814.533

31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves 516.756 119.879

Totaal eigen vermogen 516.756 119.879

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden (nog voor meer 0 108.250

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Overige kortlopende schulden 598.596 586.404

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 598.596 586.404

Totaal passiva 1.115.352 814.533
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 4.114.731 3.890.000 3.359.680

Subsidies 81.920 100.000 31.357

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 4.196.651 3.990.000 3.391.037

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 2.902.796 2.951.706 2.624.593

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 24.446 20.000 20.587

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 232.410 250.000 247.525

Overige bedrijfskosten 627.195 553.972 575.382

Som der bedrijfslasten 3.786.847 3.775.678 3.468.087

BEDRIJFSRESULTAAT 409.804 214.322 -77.050

Financiële baten en lasten -12.927 -20.000 -27.502

RESULTAAT BOEKJAAR 396.877 194.322 -104.552

RESULTAATBESTEMMING

Realisatie Begroting Realisatie

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2019 2018
€ € €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves 396.877 194.322 -104.552
396.877 194.322 -104.552
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 409.804 -77.050

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 24.446 20.587

24.446 20.587

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 0 0

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

DBC-zorgproducten -27.172 101.706

- vorderingen 54.044 207.918

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 12.192 176.809

39.064 486.433

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 473.314 429.970

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest -12.927 -27.502

-12.927 -27.502

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 460.387 402.468

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -19.031 -27.798

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen in overige financiële vaste activa -750 -1.566

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -19.781 -29.364

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 8.250

Aflossing langlopende schulden -108.250 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -108.250 8.250

Mutatie geldmiddelen 332.356 381.354

Stand geldmiddelen per 1 januari 269.364 -111.990

Stand geldmiddelen per 31 december 601.720 269.364

Mutatie geldmiddelen 332.356 381.354

Toelichting:

Bij de beoordeling van de liquiditeit is het van belang dat de stichting gebruik kan maken van een kredietfaciliteit 

van € 200.000
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

De stichting maakt geen onderdeel uit van een groep van rechtspersonen. Evenmin is sprake van 

relaties met andere verbonden partijen.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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.

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Vergelijkende cijfers: 

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. De dotaties 

aan de voorzieningen onderhanden werk 2018 zijn ondergebracht als correctie op de omzet (2019) in plaats van bij 

de overige bedrijfskosten (2018). Daarnaast zijn de kosten van inhuur (niet medisch zorg- of administratief) personeel 

vanuit de posten Medisch personeel niet in loondienst en Accountant en advieskosten (2018) ondergebracht onder de 

post Personeel niet in loondienst onder de personeelskosten (2019).

Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland is statutair (en feitelijk) gevestigd te Emmeloord, op het adres 

Nagelerweg 5, en is geregistreerd onder KvK-nummer 39100035. De stichting handelt onder de naam Therapeutisch 

Centrum GGZ.

De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van geestelijke hulp- en zorgverlening.

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

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.

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.

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

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

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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

het vast actief.

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

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

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

activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Inventaris : 20%.

• Computerapparatuur : 20% - 33%.

• Huurdersinvesteringen: 20%.

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

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 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.

Financiële vaste activa

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

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of 

de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het 

onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die 

ultimo boekjaar openstonden. 

Het onderhandenwerk-tarief is berekend op basis van de gefactureerde DBC's 2018 gedeeld door de bestede tijd op

deze DBC's. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering 

gebracht.

Onderhanden trajecten jeugdzorg 

Onderhanden trajecten 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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening onderhanden trajecten

Schulden

Voor voorzienbare verliezen op de onderhanden zorgtrajecten wordt een voorziening op de waardering in mindering 

gebracht. Er is € 185.000,- voorzien voor opbrengst waarvan geprognosticeerd wordt dat deze boven het 

budgetplafond van de verzekeraars uitkomt en niet vergoedt wordt met betrekking tot dbc's geopend in 2018 en 2019. 

Daarnaast is er van het onderhanden werk van de niet gecontracteerde aanbieders 1/3 van het toegepaste 

onderhandenwerktarief afgeboekt. Tenslotte is er voor de jeugdzorg-trajecten een voorziening getroffen van 1% van 

de gerealiseerde opbrengst, ter dekking van trajecten waarvan de beschikking nog ontvangen moest worden.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan 

het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen 

voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk 

budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Voorziening oninbaarheid debiteuren

Voor voorzienbare verliezen op niet inbare zorgtrajecten wordt een voorziening in mindering gebracht op de 

debiteurenpositie.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 

worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

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 winst- en verliesrekening 

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. Deze is bepaald door beoordeling van alle 

individuele openstaande posten.

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.     

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.

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van 

de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk 

is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds 

gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op 

betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 

worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 

opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.

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

de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 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.

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. 

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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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

Therapeutisch Centrum GGZ 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 Therapeutisch 

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Therapeutisch Centrum GGZ betaalt hiervoor premies waarvan de helft 

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

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

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

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

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

schommelen. In december 2019 bedroeg de dekkingsgraad 96,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is per 

eind 2019 123,4%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan eind 2027 hieraan te kunnen voldoen (bron: 

pfzw.nl). Het pensioenfonds verhoogt de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. 

Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een 

financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren). Therapeutisch Centrum 

GGZ heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 

anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Therapeutisch Centrum GGZ heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 

derden en groepsmaatschappijen 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.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten 

in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies 

ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de 

marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder 

Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij 

eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als 

overheidssubsidie.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Uitgangspunten Sociaal Domein

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Bij het bepalen van de Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige 

AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten 

(‘decentralisatie’).

Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. 

Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening 

voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van 

instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en verwerkt in de jaarrekening, 

maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, 

waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige 

aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door 

medewerkers, e.d.). 

Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten 

waar de stichting  een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. 

Therapeutisch Centrum GGZ heeft de productieverantwoording Jeugdzorg over 2019 opgesteld conform het 

landelijke ISD-protocol. Hierbij is een goedkeurende accountantsverklaring verklaring afgegeven. De gemeenten 

hebben (stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk) ingestemd met de verantwoorde bedragen. 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van 

de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen 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.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. 

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing 

als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 15.526 21.162

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 49.035 48.814

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 64.561 69.976

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 69.976 62.765

Bij: investeringen 19.031 27.798

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 24.446 20.587

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 64.561 69.976

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Overige vorderingen 31.362 30.612

Totaal financiële vaste activa 31.362 30.612

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 30.612 29.046

Kapitaalstortingen 750 1.566

Boekwaarde per 31 december 31.362 30.612

Toelichting:

De materiële vaste activa zijn als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen als zekerheid verstrekt. 

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

In de financiële vaste activa zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's volwassenzorg en trajecten jeugdzorg

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

€ €

Onderhanden werk DBC's volwassenzorg 608.285 441.382

Onderhanden trajecten jeugdzorg 585.321 339.468

Af: ontvangen voorschotten volwassenzorg -207.766 -166.881

Af: ontvangen voorschotten jeugdzorg -363.191 -218.322

Voorziening OHW volwassenzorg -283.978 -83.547

Voorziening OHW jeugdzorg -32.184 -32.785

Totaal onderhanden werk 306.487 279.315

De specificatie per categorie DBC's / trajecten is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2019

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC's / DBC zorgproducten 608.285 283.978 207.766 116.541

Onderhanden trajecten Jeugdzorg 585.321 32.184 363.191 189.946

Totaal (onderhanden werk) 1.193.606 316.162 570.957 306.487

4. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 52.399 85.511

Vooruitbetaalde bedragen:

Huur 37.263 24.112

Verzekeringen 2.368 23.062

Vooruitbetalingen 14.019 14.371

Nog te ontvangen bedragen:

Overige vorderingen 5.173 18.210

Totaal debiteuren en overige vorderingen 111.222 165.266

Toelichting:

5. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 601.710 269.363

Kassen 10 1

Totaal liquide middelen 601.720 269.364

De voorziening oninbaarheid die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 9.256 (2018: € 60.416).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

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

€ €

Algemene en overige reserves 516.756 119.879

Totaal eigen vermogen 516.756 119.879

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 119.879 396.877 0 516.756

Totaal algemene en overige reserves 119.879 396.877 0 516.756

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

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

€ €

Langlopende achtergestelde lening 0 108.250

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 0 108.250

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 158.250 150.000

Bij: nieuwe leningen 0 8.250

Af: aflossingen 158.250 0

Stand per 31 december  0 158.250

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 0 50.000

Stand langlopende schulden per 31 december 0 108.250

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

31-dec-19 31-dec-18

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 0 50.000

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 0 108.250

hiervan > 5 jaar 0 0

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.7 overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Als gevolg van het aflossen van

de langlopende lening in 2019, is er ultimo 2019 geen aflossingsverplichting in komend boekjaar voor een langlopende lening.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

8. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 122.285 112.957

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 0 50.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen 130.984 102.666

Schulden terzake pensioenen -47 488

Vooruitontvangen gelden 40.857 43.993

Nog te betalen kosten:

Premie verzuimverzekering 0 17.855

Overige schulden 120.286 98.631

Vakantiegeld 94.830 84.916

Vakantiedagen 89.401 74.898

Totaal overige kortlopende schulden 598.596 586.404

Toelichting:

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

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

1-5 jaar

betaalbaar

na 5 jaar

Totaal 

31-dec-2019

€ € € €

Huur kantoor en behandelruimte 407.736 572.529 0 980.264

Software en breedband 111.344 52.734 0 164.078

Totaal meerjarige verplichtingen 519.080 625.263 0 1.144.342

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. bedraagt per 31 december 2019 € 200.000 (2018: € 200.000). 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en 

luiden als volgt:

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op bedrijfsinventaris pandrecht op de goederen zoals genoemd in artikel 24 van de algemene bankvoorwaarden.

Het bedrag voor software heeft betrekking op zowel de automatisering van de zorgadministratie als de financiële administratie.

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

VPB-plicht

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 

contractsbasis (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 de zogenoemde ‘subsidie-vrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de 

bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een 

onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. 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 te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in 

de vennootschapsbelasting. 

De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en is van mening dat dit vooralsnog niet 

van toepassing is. Dit geldt zowel voor de jeugdzorg als voor de volwassenenzorg.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgverzekeraars en/of gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen 

correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog 

onzeker en daarom zijn hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en administratieve Totaal

terreinen uitrusting

€ € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 28.153 86.728 114.881

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 6.991 37.914 44.905

Boekwaarde per 1 januari 2019 21.162 48.814 69.976

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 19.031 19.031

- herwaarderingen 0 0 0

- afschrijvingen 5.636 18.810 24.446

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 4.905 4.905

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 4.905 4.905

per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -5.636 221 -5.415

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 28.153 100.854 129.007

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 12.627 51.819 64.446

Boekwaarde per 31 december 2019 15.526 49.035 64.561

Afschrijvingspercentage 20,0% 20,0%

33,3%
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

P. van Voorst 1-jan-12 250.000 10 achtergesteld 5,50% 158.250 0 158.250 0 0 0 betaling 0

Totaal 158.250 0 158.250 0 0 0
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Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

1.037.535 858.176 776.871

-209.229 0 -66.496

3.218.476 3.031.824 2.604.169

20.247 0 -44.977

47.702 0 90.113

4.114.731 3.890.000 3.359.680

2019 2019 2018

€ €

81.920 100.000 31.357

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

1. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)

Dotatie voorziening onderhanden werk en oninbaarheid zorgverzekeringswet (excl. subsidies) 
Opbrengsten Jeugdwet

Dotatie/vrijval voorziening onderhanden werk en oninbaarheid Jeugdwet (exclusief subsidies) 
Opbrengst preventieve ggz en overige zorgprestaties

Totaal

2. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS

Totaal 81.920 100.000 31.357

Toelichting:

LASTEN

3. Personeelskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2019 2019 2018

€ € €

Lonen en salarissen 2.046.569 2.141.469 1.799.923

Sociale lasten 352.095 321.224 285.189

Pensioenpremies 174.991 179.817 148.578

Andere personeelskosten:

Reiskosten en vergoedingen 97.934 70.168 112.055

Mutatie verplichting vakantiegeld 9.913 0 14.792

Mutatie verplichting vakantiedagen 14.502 0 31.397

Kosten opleiding en vorming 55.803 120.000 55.733

Kosten verzuimverzekering 17.312 25.000 111.385

Arbodienst 4.453 44.709 18.839

Uitkering verzuim -15.425 0 -29.805

Uitkering zwangerschap -25.791 -61.211 -65.963

Diverse 16.017 9.530 12.665

Subtotaal 2.748.373 2.850.706 2.494.788

Personeel niet in loondienst 123.810 70.000 104.073

Kosten Raad van Toezicht 30.613 31.000 25.732

Totaal personeelskosten 2.902.796 2.951.706 2.624.593

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

In loondienst 41,5 38,9

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 41,5 38,9

Toelichting:

4. Afschrijvingen op materiële vaste activa

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2019 2019 2018

€ € €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 24.446 20.000 20.587

Totaal afschrijvingen 24.446 20.000 20.587

De subsidies vanwege het Ministerie van VWS worden ontvangen in verband met de opleiding tot GZ-psycholoog die vier medewerkers

Toelichting kosten verzuimverzekering: per 1 maart 2019 is de ziekteverzuimverzekering opgezegd en is Therapeutisch Centrum GGZ

van Therapeutisch Centrum GGZ volgen.

eigenrisicodrager.
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Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

232.410 250.000 247.525

232.410 250.000 247.525

2019 2019 2018

€ € €

26.490 20.836 18.496

32.803 30.358 54.398

138.845 98.953 108.684

16.994 3.315 6.907

2.434 1.241 1.651

68.094 79.150 85.382

19.996 13.203 12.905

2.137 5.000 5.226

319.402 301.916 281.733

627.195 553.972 575.382

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

0 0 0

0 0 0

-8.883 -10.000 -8.713

-4.044 -10.000 -9.598

0 0 -9.191

-12.927 -20.000 -27.502

-12.927 -20.000 -27.502

2019 2018

€ €

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

5. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt:

Medisch personeel niet in loondienst

Totaal

6. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Kantine en overige huishoudingskosten

Accountant en advieskosten

Automatisering

Advocaat kosten

Verzekeringen

Diversen

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Onderhoud en energiekosten

Huur en leasing

Totaal overige bedrijfskosten

7. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten

Subtotaal financiële baten

Rentelasten lening

Rentelasten bank

Overige financiële lasten

Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

8. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Beoordeling van de jaarrekening 13.500 11.500

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 13.500 18.500

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 5.803 24.628

Totaal honoraria accountant 32.803 54.628
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Gegevens 2019

bedragen x € 1 W.D.C. Durieux G.M. Burger

Functiegegevens
5 Voorzitter RvB Lid RvB

Aanvang
6
 en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/4 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)
7 1 1

Dienstbetrekking?
8 ja ja

Bezoldiging
9

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
116.511 75.952

Beloningen betaalbaar op termijn

Bezoldiging 116.511 75.952

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 157.000 118.288

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
11 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
12 N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
13 N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
14

bedragen x € 1 W.D.C. Durieux G.M. Burger

Functiegegevens
5 Voorzitter RvB Lid RvB

Aanvang
6
 en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 n.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)
7 1 n.v.t.

Dienstbetrekking?
8 ja n.v.t.

Bezoldiging
9

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
105.320 n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn 0 n.v.t.

Bezoldiging 105.320 n.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 151.000 n.v.t.

5.1.9 Verantwoordingsmodel WNT 2019

WNT-verantwoording 2019 Therapeutisch Centrum GGZ

De WNT is van toepassing op Therapeutisch Centrum GGZ. Het voor Therapeutisch 

Centrum GGZ toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 157.000, klasse III van 

bezoldigingsmaximum Zorg- en Jeugdhulp.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. 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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Gegevens 2019

bedragen x € 1
P.M.S.

Vermeulen
M.J. Bakker T. de Jong

J.W. 

Bunschoten
A. Ligtenberg

Functiegegevens
2 Voorzitter Lid Lid Lid Lid

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

Bezoldiging

Bezoldiging
3 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
4 23.550 15.700 15.700 15.700 15.700

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
5 0 0 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
6 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1
P.M.S.

Vermeulen
M.J. Bakker T. de Jong

J.W. 

Bunschoten
A. Ligtenberg

Functiegegevens
2 Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/5 - 31/12 1/5 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging
3 10.650 5.000 5.000 3.333 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
4 22.650 15.100 15.100 15.100 15.100

Toelichting - nevenfuncties op balansdatum:

Nevenfuncties de heer P.M.S. Vermeulen:

* Eigenaar Vermeulen Administratie en Advies

* Penningmeester Het Rode Kruis, afdeling Noordoostpolder

* Penningmeester Het Rode Kruis, district Twente

* Penningmeester Het Rode Kruis, district Flevoland

* Penningmeester Amnesty International Noordoostpolder

* Penningmeester Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land

* Lid raad van advies Zelfstandigenloket Flevoland

* Lid raadscommissie Bestuur, financiën en economie gemeente Noordoostpolder

* Bestuurslid D66 afdeling Noordoostpolder

* Burgerraadslid gemeente Noordoostpolder fractie D66

Nevenfuncties de heer Th. De Jong:

* Eigenaar ITOM-design

* Hoofd IT voor Johnson & Johnson in Nederland

Nevenfuncties mevrouw M.J. Bakker:

n.v.t.

Nevenfuncties mevrouw J.W. Bunschoten:

* Voorzitter Toezichthoudend Bestuur Vereniging Rehoboth Urk

* Voorzitter VVE Suyderseestaete 

* Voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Nagele

Nevenfuncties de heer A. Ligtenberg:

* Manager SGG Klinisch Behandelen bij Stichting Trajectum

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
7 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Therapeutisch Centrum GGZ heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 07-09-2020.

De Raad van Toezicht van de Therapeutisch Centrum GGZ heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 

van 08-09-2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Therapeutisch Centrum GGZ heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Dit heeft

voor de stichting geresulteerd in een omzetdaling. Door behandelingen waar mogelijk op afstand voort te zetten heeft 

Therapeutisch Centrum GGZ de financiële schade weten te beperken. Therapeutisch Centrum GGZ verwacht haar

activiteiten te kunnen voortzetten.

Op basis van de winst- en verliesrekening en eigen beoordeling op basis van het 1e en 2e kwartaal 2020 is verwachting

van de continuïteit van haar activiteiten gerechtvaardigd.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland heeft de volgende nevenvestigingen:

De Drieslag 30, Dronten

Middendreef 277, Lelystad

Amerfoortsestraat 18, Barneveld

Jan van Arkelstraat 3, Genemuiden

Buitensingel 1, Kampen

De stichting handelt onder de naam Therapeutisch Centrum GGZ.

5.2.3 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Gezien de omvang van de stichting is wettelijk bepaald dat de stichting kan volstaan met een 

beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze verklaring is opgenomen op de 

volgende pagina.

In de statuten is bepaald, conform artikel 13, dat het boekjaar van de stichting gelijk is aan het kalenderjaar. De 

boeken worden na afloop van elk jaar gesloten. De Raad van Bestuur maakt daaruit binnen de wettelijke termijnen 

de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.

De jaarrekening wordt beoordeeld door een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant die - middels een 

managementletter - tevens verslag doet aan de Raad van Toezicht tenzij de wet- en regelgeving met betrekking 

tot deze stichting dwingend een controle voorschrijft. Alsdan zal de aangewezen accountant de jaarrekening 

controleren en daarvan verslag doen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast 

en legt hem ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur alsmede de voorzitter van de Raad 

van Toezicht. Ontbreekt een handtekening van één of meer van hen dan wordt onder opgaaf van redenen 

daarvan melding gemaakt.
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