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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 92.764 87.332
Financiële vaste activa 2 53.655 49.577
Totaal vaste activa 146.419 136.909

Vlottende activa
3 532.811 503.182

Debiteuren en overige vorderingen 4 344.725 428.201
Liquide middelen 5 807.823 700.317
Totaal vlottende activa 1.685.359 1.631.700

Totaal activa 1.831.778 1.768.609

31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6
Bestemmingsreserve 200.000 200.000
Algemene en overige reserves 944.765 745.430
Totaal eigen vermogen 1.144.765 945.430

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 7 687.013 823.179
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 687.013 823.179

Totaal passiva 1.831.778 1.768.609

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
9 5.955.508 5.342.708

Subsidies 10 289.608 115.982

Som der bedrijfsopbrengsten 6.245.116 5.458.690

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 11 4.567.515 3.875.405
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 12 41.561 34.662
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 13 429.041 272.015
Overige bedrijfskosten 14 1.001.462 844.088

Som der bedrijfslasten 6.039.579 5.026.170

BEDRIJFSRESULTAAT 205.537 432.520
Financiële baten en lasten 15 -6.202 -3.846

RESULTAAT BOEKJAAR 199.335 428.674

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve: Ondersteunende diensten 2.0 0 200.000
Algemene / overige reserves 199.335 228.674

199.335 428.674

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
2021 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 205.537 432.520

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 12 41.561 34.662

41.561 34.662
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden zorgtrajecten 3 -29.629 -196.695
- vorderingen 4 83.476 -316.979
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 7 -136.166 224.583

-82.318 -289.091
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 164.780 178.091

Ontvangen interest 0 0
Betaalde interest 15 -6.202 -3.846

-6.202 -3.846
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 158.577 174.245

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -46.993 -57.433
Investeringen in overige financiële vaste activa 2 -4.078 -18.215

Totaal kasstroom uit -51.071 -75.648

Mutatie geldmiddelen 107.506 98.597

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 700.317 601.720
Stand geldmiddelen per 31 december 5 807.823 700.317
Mutatie geldmiddelen 107.506 98.597
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Oordelen en schattingen

Zorginstelling Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland is statutair (en feitelijk) gevestigd te gemeente 
Noordoostpolder, op het adres Nagelerweg 5, en is geregistreerd onder KvK-nummer 39100035. De stichting 
handelt onder de naam Therpeutisch Centrum GGZ.
De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van geestelijke gezondheidszorg, voor kind & jeugd en 
volwassenen.

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi en daarmee de 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is de Covid-19 situatie in Nederland weer enigszins 
genormaliseerd. De organisatie is er in de Covid periode in geslaagd om de bedrijfsvoering zelfstandig op orde te 
houden. Als wij onze eigen financiële positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, zijn wij op dit moment van 
mening dat de organisatie er sterk voor staat. Wij zijn daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde 
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van 
continuïteit van de onderneming.

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

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 deze worden herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bij de onzekerheden behorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader 
van Covid-19 (zoals continuiteitsbijdragen-regelingen en regeling zorgbonus). De beoogde doelstellingen en de 
strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, de nadere uitwerking en wijze van verantwoording en 
beschikking is op dit moment nog niet voor alle regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat 
kader zijn in de jaarrekening verwerkt en toegelicht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

VPB-risico

Verbonden rechtspersonen
De stichting maakt geen onderdeel uit van een groep van rechtspersonen. Evenmin is sprake van relaties met 
andere verbonden partijen.

Als gevolg van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en daarmee een andere bekostiging, valt de 
jeugdzorg niet meer onder het subsidiebesluit waarin een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting is 
opgenomen. Daarmee zou de jeugdzorg Vpb-plichtig worden volgens de wet op de Vpb. Sinds deze transitie per 
1 januari 2015 is er een landelijke discussie gaande over dit onderwerp, waarbij o.a. gepleit wordt voor 
aanpassing van de wet en eventueel een extra of nieuwe vrijstelling van de Vpb-plicht voor de jeugdzorg. Het in 
december 2018 gepubliceerde beleid gaf geen sluitende definitie van het 'zorgbegrip' zoals gehanteerd in de 
zorgvrijstelling. Een van de voorwaarden om niet Vpb-plichtig te zijn is dat de instelling voor 90% of meer 
activiteiten verricht die gericht zijn op behandeling en genezing. Op 13 december 2019 is in de Staatscourant 
het (aangepaste) beleidsbesluit subjectieve vrijstellingen ex artikel 5 Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet 
Vpb) gepubliceerd. Dit besluit bevat verduidelijkingen voor jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen voor wat betreft 
de beoordeling van hun vennootschapsbelastingplicht en de mogelijkheden om een beroep te doen op de 
zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ ex artikel 5 lid 1, onderdeel c Wet Vpb. Per instelling moet worden getoetst of en in 
hoeverre een onderneming wordt gedreven en zo ja, of aan de wettelijke voorwaarden voor een subjectieve 
vrijstelling zoals de zorgvrijstelling ex. artikel 5, lid 1, onderdeel c wordt voldaan. Het gepubliceerde besluit bevat 
voor jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen relevante informatie voor de beoordeling van hun Vpb positie en meer 
in het bijzonder de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op een subjectieve (zorg-) vrijstelling.
De zorgvrijstelling door jeugdzorg kan worden toegepast als minimaal 90% van de activiteiten van een instelling 
als kwalificerende zorgactiviteiten worden aangemerkt en eventueel behaalde winsten uitsluitend kunnen worden 
aangewend ten bate van een vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en geconcludeerd dat 
zij geen winstoogmerk heeft en geen onderneming drijft zoals vermeld in artikel 2-1-e juncto 4 van de Wet VPB. 
Om deze reden is geen rekening gehouden met eventuele belastingplicht in de jaarrekening.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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

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

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 waarschijnlijkheid 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 leidt tot het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

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 2020 gedeeld door de bestede tijd op deze DBC's. Op het onderhanden werk voor de 
volwassenenzorg worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Voor 
gecontracteerde zorg is een voorziening in mindering gebracht wegens overschrijding van plafondafspraken.
Voor ongecontracteerde zorg is een voorziening in mindering gebracht van 33% van de waarde per 31 
december 2021.

Onderhanden trajecten jeugdzorg 
Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van 
de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie 
van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die 
ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in 
mindering gebracht. Het tarief waarmee wordt gerekend ter bepaling van de waarde is voor 2021 vastsgesteld op € 
1,63 per minuut. Dit betreft een voorzichtig geschat tarief zodat conform de inschatting er geen voorziening 
noodzakelijk zal zijn.
Indien het totaal van alle onderhanden werk/zorgtrajecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo 
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden werk/zorgtrajecten een creditsaldo 
vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Vorderingen
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. Deze is bepaald door beoordeling van alle 
individuele openstaande posten.
Voor voorzienbare verliezen op niet inbare zorgtrajecten wordt een voorziening in mindering gebracht op de 
debiteurenpositie voor zover daar binnen de waardering van het onderhanden werk en onderhanden trajecten nog 
geen rekening mee is gehouden.

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 terreinen 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 %.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen

Eigen vermogen

Overige en algemene reserves

Bestemmingsreserves

Aanwending van bestemmingsreserves

Voorzieningen
Algemeen

Schulden
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.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
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.      

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

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves 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.

Onder de overige en algemene reserves is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal 
aangevuld met behaalde resultaten uit het verleden.

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. 

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen overige algemene reserves en 
bestemmingsreserves.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de 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. 

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 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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Wet Werk en Inkomsten naar Arbeidsvermogen (onderdeel WGA)
De stichting is geen eigenrisicodrager voor de WGA.

Pensioenen
De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever 
wordt bijgedragen 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 april 
2022 bedroeg de dekkingsgraad 114,0%. Vanwege de lage dekkingsgraad in het verleden en de verwachte lage 
rendementen is met ingang van 2021 de reguliere pensioenpremie verhoogd teneinde de dekkingsgraad te kunnen 
verbeteren. Getuige de huidige dekkingsgraad kan gesteld worden dat dit is gelukt. Het pensioenfonds voorziet 
geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 
premieverhogingen door te voeren. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting 
heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) 
interest.

Overheidssubsidies (exclusief opbrengsten jeugdwet)
Subsidies 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 instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de 
resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 

Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Jeugdwet-omzet heeft de instelling de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. In de praktijk kan het lang duren voordat de geleverde Wmo-zorg en jeugdhulp 
in een kalenderjaar definitief wordt afgerekend door de gemeenten. Hierdoor is er onzekerheid over het vergoeden 
van overproductie en kunnen gemeenten geleverde zorg ter discussie stellen, waardoor deze mogelijk niet wordt 
vergoed. 
De Raad van Bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening 
waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 
2022 of later.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

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 zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 

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

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

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.256 9.891
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 88.508 77.441

Totaal materiële vaste activa 92.764 87.332

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

Boekwaarde per 1 januari 87.332 64.561
Bij: investeringen 46.993 57.433
Af: afschrijvingen 41.561 34.662

Boekwaarde per 31 december 92.764 87.332

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Overige vorderingen 53.655 49.577

Totaal financiële vaste activa 53.655 49.577

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 49.577 31.362
Kapitaalstortingen 4.078 18.215

Boekwaarde per 31 december 53.655 49.577

Toelichting:
Onder de financiële vaste activa zijn gestorte borgsommen en afgegeven bankgaranties voor huurcontracten opgenomen.

De materiële vaste activa zijn 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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Onderhanden werk DBC's volwassenzorg 1.089.425 1.337.752
Onderhanden trajecten jeugdzorg 775.379 687.738
Af: ontvangen voorschotten volwassenzorg -546.174 -374.762
Af: ontvangen voorschotten jeugdzorg -514.723 -672.651
Voorziening OHW volwassenzorg -252.797 -474.895
Voorziening OHW jeugdzorg -18.299 0
Totaal onderhanden werk 532.811 503.182

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

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

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-21
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC's / DBC zorgproducten 1.089.425 252.797 546.174 290.454
Onderhanden trajecten Jeugdzorg 775.379 18.299 514.723 242.357
Totaal (onderhanden werk) 1.864.804 271.096 1.060.897 532.811

4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 248.045 353.955
Nog te factureren bedragen 677 4.750
Vooruitbetaalde bedragen:
Huur 46.018 0
Verzekeringen 1.735 3.108
Vooruitbetalingen 7.462 5.200
Vorderingen uit hoofde van subsidies:
Opleidingsplaats 25.150 51.027
VIPP 15.638 0
Nog te ontvangen bedragen:
Meerkostenregeling en eindafrekening gemeenten 0 10.161
Totaal debiteuren en overige vorderingen 344.725 428.201

Toelichting:

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 807.819 700.313
Kassen 4 4
Totaal liquide middelen 807.823 700.317

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

De voorziening oninbaarheid die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 11.985 (2020: € 41.407).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bestemmingsreserves 200.000 200.000
Algemene en overige reserves 944.765 745.430
Totaal groepsvermogen 1.144.765 945.430

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Ondersteunende diensten 2.0 200.000 0 0 200.000

Totaal bestemmingsreserves 200.000 0 0 200.000

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Algemene en overige reserves:
Algemene reserve 745.430 199.335 0 944.765

Totaal algemene en overige reserves 745.430 199.335 0 944.765
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 96.722 98.517
Belastingen en premies sociale verzekeringen 153.664 236.867
Schulden terzake pensioenen -670 -514
Vooruitontvangen gelden 0 57.143
Terug te betalen Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 20.675 20.675
Nog te betalen huur en servicekosten 18.586 18.171
Overige schulden 31.969 49.237
Netto salaris 29.902 518
Netto uitkering bonus zorgprofessionals 2020 0 72.000
Vakantiegeld 147.528 134.525
Vakantiedagen 188.637 136.039
Totaal overige kortlopende schulden 687.013 823.179

Toelichting:

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

(Meerjarige) financiële verplichtingen

betaalbaar 
binnen 1 jaar

betaalbaar
 1-5 jaar

betaalbaar
 na 5 jaar

Totaal 
€

€ € € €

Huur kantoor en behandelruimte 435.458 1.196.661 172.485 1.804.604

Totaal meerjarige verplichtingen 435.458 1.196.661 172.485 1.804.604

Onzekerheden opbrengstverantwoording:
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en 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 er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Toelichting:
Uitgaven terzake software hebben betrekking op jaarcontracten met jaarlijkse verlenging. Het gaat met name over het gebruik van de 
zorgadministratie en de financiële administratie. Dit betreffen geen meerjarige financiele verplichtingen en zijn derhalve niet in bovenstaand 
overzicht verantwoord.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. bedraagt per 31 december 2021 € 200.000 
(2020: € 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.

De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende huurovereenkomsten.
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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 2021
- aanschafwaarde 28.153 145.845 173.998
- cumulatieve afschrijvingen 18.262 68.404 86.666

Boekwaarde per 1 januari 2021 9.891 77.441 87.332

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 46.993 46.993
- afschrijvingen 5.635 35.926 41.561
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0
per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -5.635 11.067 5.432

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 28.153 192.838 220.991
- cumulatieve afschrijvingen 23.897 104.330 128.227

Boekwaarde per 31 december 2021 4.256 88.508 92.764

Afschrijvingspercentage 20,0% 20,0%-33,3%
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (excl. subsidies) 2.089.450 1.918.855
Dotatie voorziening onderhanden werk en oninbaarheid zorgverzekeringswet (excl. subsidies) 7.962 -270.203
Opbrengsten Jeugdwet 3.822.964 3.418.668
Dotatie/vrijval voorziening onderhanden werk en oninbaarheid Jeugdwet (excl. subsidies) -16.409 32.034
Opbrengsten Jeugdwet - corona compensatie 0 186.172
Opbrengst preventieve ggz en overige zorgprestaties 51.542 57.182

Totaal 5.955.508 5.342.708

10. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige Rijkssubsidies 76.983 0
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 212.233 114.240
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 392 1.742

Totaal 289.608 115.982

Toelichting:
De subsidies vanwege beschikbaarheidsbijdragen opleidingen worden ontvangen in verband met de opleiding tot GZ-
psycholoog/KP/VS.



21

LASTEN

11. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 3.132.433 2.745.577
Sociale lasten 505.181 461.338
Pensioenpremies 296.089 236.652
Andere personeelskosten:
Reiskosten en vergoedingen 170.077 90.698
Mutatie verplichting vakantiegeld 14.173 39.695
Mutatie verplichting vakantiedagen 52.598 49.938
Kosten opleiding en vorming 118.501 74.862
Arbodienst 9.330 15.561
Uitkering zwangerschap -79.455 -73.800
Diverse 47.873 30.008
Subtotaal 4.266.800 3.670.530
Personeel niet in loondienst 278.114 178.463
Kosten Raad van Toezicht 22.601 26.411

Totaal personeelskosten 4.567.515 3.875.405

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
In loondienst 58,9 52,5

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 58,9 52,5

Toelichting:

12. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 41.561 34.662

Totaal afschrijvingen 41.561 34.662

In 2020 heeft Therapeutisch Centrum GGZ een zorgbonus uitgekeerd van € 72.000 welke geheel door de overheid is gefinancierd.
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13. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Medisch personeel niet in loondienst 429.041 272.015

Totaal 429.041 272.015

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Kantine en overige huishoudingskosten 62.891 38.314
Accountant en advieskosten 27.032 47.636
Automatisering 223.081 172.820
Meerkosten in verband met corona 0 9.786
Advocaat kosten 3.383 17.553
Verzekeringen 7.502 1.980
Diversen 90.882 94.429
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 27.369 17.099
Bestuurskosten 44.414 8.851
Onderhoud en energiekosten 29.152 22.094
Huur en leasing 481.591 409.477
Overige huisvestingskosten 4.165 4.049

Totaal overige bedrijfskosten 1.001.462 844.088

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentelasten 0 0
Rentelasten lening -6.202 -3.846

Subtotaal financiële lasten -6.202 -3.846

Totaal financiële baten en lasten -6.202 -3.846
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5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Wet normering topinkomens (WNT)

Zie opgenomen overzicht na referentie 18.

17. Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Beoordeling van de jaarrekening 11.000 25.800
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. WNT en productieverantwoording) 13.000 15.200
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 3.032 6.636

Totaal honoraria accountant 27.032 47.636

Toelichting:

18. Transacties met verbonden partijen

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

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en haar 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 16. Het overzicht hiervan volgt hierna.

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle/beoordeling van de jaarrekening 2021 (2020) hebben betrekking op de totale 
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 (2020), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 
(2020) zijn verricht.

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Therapeutisch Centrum GGZ van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Therapeutisch Centrum GGZ is € 170.000 (het WNT-maximum voor de zorg, 
totaalscore 9 en klasse III). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
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5.1.8 VERANTWOORDINGSMODEL WNT

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Functiegegevens5

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 

Dienstbetrekking?8 

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag11

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 
de overschrijding al dan niet is toegestaan12 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling13

Gegevens 2020 

bedragen x € 1
Functiegegevens5

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 

Dienstbetrekking?8

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

Bezoldiging 101.885 99.030

156.963 163.000

0 0
101.885 99.030

101.885 99.030

0,96 1

ja ja

Lid RvB Lid RvB

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

W.D.C. Durieux G.M. Burger

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

99.178 101.384

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

151.111 163.214

0 0
99.178 101.384

99.178 101.384

0,89 0,96

ja ja

Lid RvB Lid RvB

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

W.D.C. Durieux G.M. Burger

WNT-verantwoording 2021 Therapeutisch Centrum GGZ

De WNT is van toepassing op Therapeutisch Centrum GGZ. Het voor Therapeutisch Centrum GGZ 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 170.000 (Zorg en Jeugdhulp Klasse III).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 4
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 3
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Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging
Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

Toelichting:
Mevrouw J.C.M. Tadema-Koomen: Mevrouw J.M. Ester:
Hoofdfunctie: Hoofdfunctie:
* Rayonmanager Intramuraal * bestuurder NVTZ

Nevenfuncties: Nevenfuncties:
* lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn e.o. * lid Raad van Toezicht Viattence
* voorzitter Kwaliteit en Veiligheid Zorggroep Apeldoorn e.o. * lid Raad van Toezicht Vivium
* lid RvT Tintengroep * lid Raad van Toezicht Siza
* lid van commissie kwaliteit bij de Tintengroep * lid Raad van Commissarissen Woonbedrijf ieder1

* lid Raad van Commissarissen Viverion

Mevrouw J.W. Bunschoten: De heer A. Ligtenberg:
Nevenfuncties: Hoofdfunctie:
* voorzitter Dorpskerkenoverleg NOP * Manager GGZ Drenthe (locaties Hoogeveen en Meppel)
* voorzitter VVE Suyderseestaete
* voorzitter kerkenraad Nagele
* Lid van Classis PKN Overijssel Flevoland
* Lid Breed Moderamen PKN Overijssel Flevoland

T.S. de Jong

Lid

1/1 - 21/7

2.917

9.486

P.M.S.
Vermeulen
Voorzitter/Lid

1/1 - 16/3 | 17/3 - 10/11

458 | 3.416

5.077 | 10.644

M.J. van Voorst-
Bakker

Lid

1/1 - 30/6

2.500

8.105

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 1

J.M. Ester

Voorzitter Lid Lid Lid

J.W. 
Bunschoten A. Ligtenberg J.C.M. Tadema-

Koomen

1/1- 31/121/1 - 15/3 | 16/3 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

7.500 5.000 5.000 5.000

25.500 17.000 17.000 17.000

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

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7

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

7.500 5.000 5.000 5.000

Lid/Voorzitter Lid Lid Lid

J.W. 
Bunschoten A. Ligtenberg J.C.M. Tadema-

Koomen J.M. Ester

1/1 - 15/3 | 16/3 - 31/12 1/1 - 31/12 10/11 -31/12 1/6 - 31/12

1.250 | 6.042 5.000 681 2.917

3.340 | 19.440 16.300 2.316 9.531
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5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Terapeutisch Centrum GGZ heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van …………………….

De Raad van Toezicht van Stichting Therapeutisch Centrum GGZ heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering 
van …………………….

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
Het overige resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur
W.D.C. Durieux

Raad van Toezicht Raad van Toezicht
J.W. Bunschoten A. Ligtenberg

Raad van Toezicht Raad van Toezicht
J.M. Ester J.C.M. Tadema- Koomen

Volgens mededeling van de Raad van Bestuur hebben zich in de periode tussen balansdatum en rapportdatum geen gebeurtenissen of 
ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening weergegeven beeld in de stichting als geheel in belangrijke mate beïnvloeden. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke stiuatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt.
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Therapeutisch Centrum GGZ heeft de volgende nevenvestigingen:
De Drieslag 30, Dronten
Middendreef 277, Lelystad
Amersfoortsestraat 18, Barneveld
Jan van Arkelstraat 3, Genemuiden
Buitensingel 1, Kampen
Burgwal 41, Kampen

5.2.3 Vrijstelling tot het laten controleren van de jaarrekening

Conform de wet kan de stichting volstaan met het laten beoordelen van de jaarrekening. Op grond hiervan is
zij vrijgesteld van het laten controleren van de jaarrekening door een extern deskundige. Derhalve ontbreekt
een controleverklaring van de onafhankelijk accountant. Er is een beoordelingsopdracht gegeven aan de
onafhankelijk accountant. Deze is tezamen met een accountantsverslag aan het bestuur gerapporteerd.

In de statuten is bepaald dat het boekjaar van de stichting gelijk is aan het kalenderjaar. De Raad van Bestuur maakt 
daaruit binnen de wettelijke termijnen de jaarrekening op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in 
acht.
De jaarrekening wordt onderzocht door een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant die gelijktijdig aan de 
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verslag doet over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de 
jaarrekening.
Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, zijn onderworpen de besluiten van de Raad van 
Bestuur omtrent de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatbestemming.
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