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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-20
€

31-dec-19
€

1
2

82.663
4.854.800
4.937.463

121.738
4.641.125
4.762.863

3
4
5

0
2.523.023
9.697.246
12.220.269

0
568.278
8.457.941
9.026.219

17.157.732

13.789.083

31-dec-20
€

31-dec-19
€

0
57.881
0
8.943.750
9.001.631

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden projecten uit hoofde van DB(B)C's/zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

6

0
2.563
0
10.245.025
10.247.588

Voorzieningen

7

1.038.055

1.284.550

Langlopende schulden

8

325.960

547.480

Kortlopende schulden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/zorgproducten
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden

3
9

19.990
5.526.138
5.546.128

0
2.955.422
2.955.422

17.157.732

13.789.083

Totaal passiva
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020
Ref.

2020
€

2019
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke onderst.

12

17.572.355

16.116.874

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

13

1.401.276

2.634.520

Overige bedrijfsopbrengsten

14

1.527.947

1.037.383

20.501.578

19.788.777

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

15

14.968.886

14.225.433

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

422.117

472.608

Overige bedrijfskosten

17

3.861.991

3.720.967

Som der bedrijfslasten

19.252.994

18.419.008

BEDRIJFSRESULTAAT

1.248.584

1.369.769

-2.627

-20.830

1.245.957

1.348.939

2020
€

2019
€

-55.318
1.301.275

0
1.348.939

1.245.957

1.348.939

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

18

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref.
€

2020
€

€

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor :
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

1.248.584

16
7

422.117
-246.495

1.369.668

472.608
208.921
175.622

Veranderingen in vlottende middelen:
- mutatie onderhanden projecten DBC's
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

3
4

19.990
-428.087

0
1.464.242

9 2.331.046

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

3.244
1.922.949

1.467.486

3.347.155

3.518.682

30.747
-33.374

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

681.529

320
-21.049
-2.627

-20.729

3.344.528

3.497.953

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

2
2
1

-339.233
143
-17.956
-1.526.658

-336.290
57.105
0
0
-1.883.704

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-279.185

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

8

0
-221.520

0
-221.520
-221.520

-221.520

Mutatie geldmiddelen

1.239.304

2.997.248

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

8.457.941
9.697.246
1.239.304

5.460.691
8.457.941
2.997.248
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Bijzonder Jeugdwerk is statutair gevestigd te Zetten en feitelijk gevestigd te Deurne, op
het adres Mr. De Jonghlaan 4, en is geregistreerd onder KvK-nummer 17119600.
De belangrijkste activiteiten zijn Jeugdzorg, zowel verblijf als ambulant en WMO.
Groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Bijzonder Jeugdwerk maakt deel uit van een groep, waarvan Stichting VIGO te Nijmegen
aan het hoofd staat. De financiële gegevens van zorginstelling Stichting Bijzonder Jeugdwerk zijn opgenomen in
de geconsolideerde jaarrekening van Stichting VIGO.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) 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.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. Het
betreft de overige bedrijfskosten en de financiële baten en lasten.
Oordelen en schattingen
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 gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De waarderingsgrondslagen omzet en voorzieningen zijn naar de mening van het management het meest kritisch
voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen.
Verbonden rechtspersonen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en een
natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de instelling. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de
instelling en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt
verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is
gebracht. Stichting Bijzonder Jeugdwerk is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder
normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden.
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Stichting Bijzonder Jeugdwerk behoort tot de VIGO groep. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting VIGO,
statutair gevestigd in de gemeente Nijmegen. Deze als holdingstichting aan te duiden rechtspersoon is statutair
bestuurder van de navolgende groepsleden:
- Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel;
- Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium;
- Stichting De Lingeburght
- Stichting Bijzonder Jeugdwerk;
- Stichting Pactum Jeugd- en Opvoedhulp;
- Stichting Pact18;
- Stichting Rubicon;
- Stichting Vincent van Gogh;
- VIGO B.V.;
- Centiv B.V..
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
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.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Bijzonder
Jeugdwerk.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische
levensduur van het vast actief.
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van de geschatte
gebruiksduur. In het geval dat belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden
zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk
afgeschreven.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere
dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de
verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs
van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een
wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven
actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
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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:
• Bedrijfsgebouwen en terreinen : 0% tot 17%.
• Machines en installaties : 1% tot 15%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting : 2% tot 20%.
In de investeringen is geen bedrag aan geactiveerde rente opgenomen.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat
deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en
de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare
waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord in de winst-en-verliesrekening voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder
waardeverminderingsverlies van een kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend
aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt
toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is
van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het
actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan
de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet teruggenomen in een volgende periode.
Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de directe opbrengstwaarde bij verkoop van het zorgvastgoed benaderd op
het niveau van de gehele instelling als kasstroom genererende eenheid, en vergeleken met de boekwaarde van
dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa.
Het verschil tussen de directe opbrengstwaarde en de boekwaarde van het vastgoed is positief, daarom zijn er
geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Financiële instrumenten
Deze jaarrekening gebate de volgende financiele instrumenten: verstrekte leningen, overige vorderingen, overige
te betalen posten en liquide middelen.
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten),
handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele
rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.

8

Jaarrekening Stichting Bijzonder Jeugdwerk

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een
passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van
elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen
contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de
resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden de effectieve rente
en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Saldering financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de instelling beschikt over een
deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en
de instelling het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is
van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt
het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
Leasing
De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de
voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee
worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als
operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de
betreffende leaseovereenkomst.
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als
een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake
operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van
de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Onderhanden projecten uit hoofde van WMO / Jeugdzorg
De onderhanden projecten uit hoofde van WMO / Jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde,
zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van de onderhanden
projecten zijn bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de zorgproducten die ultimo boekjaar
openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van financiers in
mindering gebracht.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. 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.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde. De gepresenteerde liquide middelen hebben een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden
gerubriceerd als financiële vaste activa.
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Eigen vermogen
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de stichting ingebrachte kapitaal.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht
dan op grond van de statuten zou bestaan.
Algemene reserve en overige reserves
Onder algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde
organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.
Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening
verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve of fonds 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.
Voorzieningen
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. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde
is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De gehanteerde disconteringsvoet is 1% (2019: 2%).
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.
Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De
disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin
zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.
Voorziening jubileumuitkeringen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen bij 12,5-, 25-, 30- en 40-jarig
dienstjubileum. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.
De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet
bedraagt 1% (2019: 2%).
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten
in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen
terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2020 vallen. Deze is gebaseerd op 100%
gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. De gehanteerde disconteringsvoet is 1% (2019:
2%).
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Voorziening vitaliteitsbudget
De voorziening vitaliteitsbudget betreft een voorziening voor het jaarlijkse vitaliteitsbudget waar medewerkers in
de cao jeugdzorg, 10 jaar eerder dan de datum waarop de medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken,
recht op hebben. De hoogte van het vitaliteitsbudget is bij een 36-urige werkweek op jaarbasis 79 keer zijn/haar
uurloon. Voor medewerkers geboren in de jaren 1963 en eerder die op 31 december 2014 in dienst waren bij een
werkgever voor wie de cao jeugdzorg geldt, geldt een overgangsregeling. De voorziening betreft de contante
waarde van het vitaliteitsbudget in de toekomst. Deze berekening is gebaseerd op de toekomstige loonstijgingen,
blijfkansen en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1% (2019: 2%).
Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening verlieslatende contracten is gevormd voor huurovereenkomsten die niet voortijdig kunnen worden
beëindigd, waarbij Stichting Bijzonder Jeugdwerk niet langer gebruik maakt van de gehuurde ruimte en waarbij de
betreffende ruimte niet verhuurd kan worden aan een andere partij. In 2020 is deze voorziening afgewikkeld.
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. Langlopende en
kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. Baten worden in de
winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk
is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
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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Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of 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 Bijzonder
Jeugdwerk 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. Niet alle gemeenten hebben hiermee
ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld. De wijze waarop de
individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter 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
2021 of later.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren
van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op detacheringen van medewerkers.
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 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.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en
een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid
wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
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Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband.
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich
aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel
is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een
reorganisatievoorziening. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de
vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband,
vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichting af te wikkelen.
Pensioenen
Stichting Bijzonder Jeugdwerk 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 Stichting Bijzonder Jeugdwerk De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Bijzonder Jeugdwerk
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.
Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad
is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In december 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad
88,3%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 100%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de
pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met
0,8 procentpunt. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Stichting Bijzonder Jeugdwerk
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. Stichting Bijzonder Jeugdwerk 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 en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
Subsidies
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 groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winsten-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.
1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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.
1.4.6 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.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt :

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Software

82.663

121.738

Totaal immateriële vaste activa

82.663

121.738

2020
€

2019
€

121.738
17.956
57.032

236.029
-57.104
57.186

82.663

121.738

De specificatie is als volgt :

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

4.082.611
319.494
215.852
236.843

4.198.213
264.408
139.775
38.729

Totaal materiële vaste activa

4.854.800

4.641.125

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardevermindering
Af: buiten gebruik gestelde activa
Af: desinvesteringen

4.641.125
578.903
365.085
0
0
143

4.720.257
336.290
415.422

Boekwaarde per 31 december

4.854.800

4.641.125

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

2. Materiële vaste activa

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

0

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 1.6.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht
van de langlopende leningen onder 1.7.
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3. Onderhanden projecten uit hoofde van DB(B)C's/zorgproducten (incl. overige producten)
De specificatie is als volgt :

31-dec-20
€

31-dec-19
€

38.758
58.748

0
0

-19.990

0

0
19.990
-19.990

0
0
0

Onderhanden
projecten
€

Af: ontvangen
voorschotten
€

Saldo per
31-dec-20
€

Gemeentelijk domein

38.758

58.748

-19.990

Totaal (onderhanden projecten)

38.758

58.748

-19.990

De specificatie is als volgt :

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vordering lening aan groepsmaatschappijen
Overige vorderingen en overlopende activa

720.926
170.356
1.526.658
105.083

409.792
16.547
0
141.939

Totaal vorderingen en overlopende activa

2.523.023

568.278

Onderhanden projecten uit hoofde van DB(B)C's/zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal onderhanden projecten uit hoofde van DB(B)C's/zorgproducten
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van onderhanden projecten
- schulden uit hoofde van onderhanden projecten

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven:
Stroom DB(B)C's en overige producten

Toelichting:
Het saldo ultimo 2020 betreft trajectfinanciering binnen de jeugdwet.

4. Debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
Op de debiteuren is ultimo 2020 een voorziening van € 0 in mindering gebracht (2019: € 656).
In 2020 heeft Stichting Bijzonder Jeugdwerk een lening verstrekt aan een groepsmaatschappij (Stichting Rubicon) van € 2 mln waarop
inmiddels al een deel is afgelost. De financiering van € 2 mln staat ter beschikking aan Rubicon gedurende de looptijd van de
overeenkomst. Indien mogelijk zal eerder aflossing plaatsvinden. Als onderdeel van de overeenkomst zijn zekerheden afgesproken.
(Looptijd lening 3 jaar, rente 2%).

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt :

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Spaarrekening
Bankrekening
Kas
Totaal liquide middelen

3.284.850
6.412.307
89
9.697.246

3.289.437
5.168.246
258
8.457.941
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PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31-dec-20
€

31-dec-19
€

0
2.563
0
10.245.025
10.247.588

0
57.881
0
8.943.750
9.001.631

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2019
€
0

Resultaatbestemming
€
0

Saldo per
1-jan-2020
€
0

Resultaatbestemming
€
0

Saldo per
31-dec-20
€
0

0

0

0

0

0

Saldo per
1-jan-2019
€
57.881
57.881

Resultaatbestemming
€
0

Saldo per
1-jan-2020
€
57.881
57.881

Resultaatbestemming
€
55.318
55.318

Saldo per
31-dec-20
€
2.563
2.563

Saldo per
1-jan-2019
€
0
0

Resultaatbestemming
€
0
0

Saldo per
1-jan-2020
€
0
0

Resultaatbestemming
€
0
0

Saldo per
31-dec-20
€
0
0

0

0

0

0

0

Saldo per
1-jan-2019
€
7.594.811

Resultaatbestemming
€
1.348.939

Saldo per
1-jan-2020
€
8.943.750

Resultaatbestemming
€
1.301.275

Saldo per
31-dec-20
€
10.245.025

7.594.811

1.348.939

8.943.750

1.301.275

10.245.025

Netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling

31-dec-20
€
1.245.957

31-dec-19
€
1.348.939

Totaalresultaat van de instelling

1.245.957

1.348.939

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Totaal kapitaal
Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserve:
Bestemmingsreserve Wilma van Lieshout Fonds
Totaal bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsfonds
Totaal bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves
Totaal algemene en overige reserves

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Toelichting:
Het Wilma van Lieshout Fonds betreft ontvangen gelden vanuit het verleden met als investeringsdoel activiteiten op het terrein t.b.v. de
jongeren.
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7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening langdurig zieken
Voorziening levensfasebudget
Voorziening vitaliteitsbudget
Voorziening bodemsanering
Voorziening verlieslatende contracten
Voorziening ORT
Voorziening reorganisatie
Voorziening claims
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2020
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-20
€

143.791
292.927
0
743.118
0
104.714
0
0
0

57.993
222.249
0
47.052
0
0
0
0
0

25.716
223.189
0
155.689
0
48.951
0
0
0

21.061
43.419
0
0
0
55.763
0
0
0

155.008
248.568
0
634.481
0
0
0
0
0

1.284.550

327.294

453.544

120.244

1.038.055

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
31-dec-20
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

296.260
741.795
88.898

8. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt :

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Schulden aan banken

325.960

547.480

Totaal langlopende schulden

325.960

547.480

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

769.000
0
221.520

990.520
0
221.520

Stand per 31 december

547.480

769.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

221.520

221.520

Stand langlopende leningen per 31 december

325.960

547.480

221.520
325.960
14.080

221.520
547.480
64.000

Het verloop van de schulden aan banken is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
waarvan langlopend (> 5 jr.)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden onder 1.7.
Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij Rabobank N.V. betreft een hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en terreinen, te weten:
- Kantoorpand met ondergrond, erf en verder aan-en toebehoren Dokter Blumenkampstraat 9 te Venlo (sectie A 5174)
- kantoor-educatie/woonunits, Molenstraat 134-138A te Helmond (sectie I 2268)
- vak internaatcomplex/ terrein en gebouwen Vreekwijk, Mr. De Jonghlaan 4 te Deurne (sectie R 411 en R412)
- kantoor/woongebouw met ondergrond en erf Beugelplein 10 te Helmond (sectie I 2239)
- woonhuis met berging, ondergrond en tuin Gerardusplein 1 te Helmond (sectie I 2175)
- 3 woonhuizen met voor-en achtertuin met achteringang en verder toebehoren Geul 8/10 en 12 te Deurne, (sectie L 4794)
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9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt :
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen en LFB
Nog te betalen rente
Overige overlopende passiva

31-dec-20
€
685.615
248.347
221.520
-572.331
18.457
32.364
393.281
461.292
0
4.037.592

31-dec-19
€
425.886
147.341
221.520
2.881
15.803
1.606
435.974
381.243
0
1.323.168

Totaal overige kortlopende schulden

5.526.137

2.955.422

Toelichting:
De overige overlopende passiva zijn in 2020 2,5 miljoen hoger dan in 2019. Grootste verschillen worden veroozaakt door:
- Terugbetalingsverplichting binnen Jeugdwet contracten a 1 miljoen.
- 577K voor JZ+ voorschot januari 2021 al ontvangen in 2020.
Verder zijn onder de overige overlopende passiva opgenomen o.a. nog te betalen bedragen opgenomen en vooruit ontvangen bedragen
gerelateerd aan productie 2021.
10. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik
wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te
beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Fiscale eenheid
Stichting VIGO vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met de volgende rechtspersonen:
- Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel;
- Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium;
- Stichting Bijzonder Jeugdwerk;
- Stichting Pactum Jeugd- en Opvoedhulp;
- Stichting Pact18;
- Stichting Rubicon;
- Stichting Vincent van Gogh;
- VIGO B.V.;
- Centiv B.V..
Stichting Bijzonder Jeugdwerk is uit dien hoofde aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid.
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(Meerjarige) financiële verplichtingen
Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende leasecontracten, huur en
overeenkomsten.
betaalbaar
binnen 1
jaar
€
Huur
Leaseverplichting kopieerapparaten
Leaseverplichting auto's
Verplichting datalijnen
Contract telefonie (vast en mobiel)
Onderhouds/beheercontract automatisering
Totaal meerjarige verplichtingen

26.021
22.772
20.347
59.551
59.256
82.943
270.890

betaalbaar
1-5 jaar
€

betaalbaar
na 5 jaar
€

26.021
89.189
42.390
59.551
59.256
82.943

66.417
22.043

88.460

Totaal
31-dec-20
€

0

359.350

De belangrijkste operationele-leaseobjecten betreffen de auto's en kopieermachines. De belangrijkste bepalingen uit deze operationele
lease overeenkomsten zijn:
— de voorwaarden voor voorwaardelijke leasebetalingen betreffen voor de auto's €42.391 en voor de kopieermachines €89.189;
— de instelling heeft in de lopende contracten geen verlengingsopties opgenomen; en
— de operationele lease overeenkomst bevat geen restricties met betrekking tot dividenduitkeringen, additionele financiering en het
sluiten van andere leaseovereenkomsten.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles 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.
VPB Plicht Jeugd
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 instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en de conclusie is dat er sprake is van
vennootschapsbelastingplicht. Gezien de werkzaamheden voor meer dan 90% bestaan uit vrijgestelde zorgwerkzaamheden, wordt een
beroep gedaan op de zorgvrijstelling. In de jaarrekening wordt dan ook geen rekening gehouden met afdracht vennootschapsbelasting.
Centramed B.A.
Stichting VIGO is lid van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. Er staat op naam van Stichting VIGO en haar dochters
een beklemd vermogen bij Centramed ter dekking van claims. Dit vermogen is opgebouwd uit een ledenrekening en een
aandelenkapitaal. Dit vermogen is 10 jaar na opzegging van het lidmaatschap opeisbaar door het lid.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bedrijfs- gebouwen
en terreinen
€
Stand 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Machines en
installaties
€

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische
en administratieve
uitrusting
€

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen op
materiële vaste activa
€

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa

Totaal
€

€

10.865.006
6.666.793

1.522.125
1.257.717

769.526
629.751

38.729

-

13.195.386
8.554.261

4.198.213

264.408

139.775

38.729

-

4.641.125

162.738
278.341
-

91.290
36.061
-

126.761
50.683
-

198.114
-

-

578.903
365.085
-

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

4.818
4.675
143

-

-

-

4.818
4.675

55.086

76.078

198.114

-

213.675

11.027.744
6.945.133

1.608.597
1.289.103

896.286
680.434

236.843
-

-

13.769.471
8.914.671

4.082.611

319.494

215.852

236.843

-

4.854.800

Boekwaarde per 1 januari 2020
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardevermindering
- terugname bijz. waardevermindering

Mutaties in boekjaar (per saldo)
Stand 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2020
Afschrijvingspercentage

115.603-

3%

2%

7%
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1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2020

Leninggever

Afsluitdatum

Rabobank
Rabobank

30-mrt-06
1-aug-17

Hoofdsom

Totale
Soort lening
looptijd

€
1.000.000
770.000

Werkelijke
rente

Einde
rentevastperiode

Restschuld
31 december 2019
€

€

€

€

€

31-mrt-2026
31-aug-2022

313.600
455.400

49.920
171.600

14.080
-

221.520

263.680
283.800
547.480

14.080

221.520

221.520

547.480

14.080

221.520

%
20 jr
5 jr *)

Hypothecair
Hypothecair

3,200
1,800

1.770.000

769.000

-

1.770.000

769.000

-

*) 1e aflossing heeft plaatsgevonden op 31-3-2018, vast bedrag per maand is € 14.300.

Totaal

Nieuwe
leningen in
2020

Aflossing in
2020

Restschuld
31 december 2020

Restschuld
over 5 jaar

Resterende
looptijd in jaren
eind 2020

Aflossingswijze

5
2

Lineair
Lineair

Aflossing
2021

Gestelde
zekerheden
€

49.920
171.600

Recht van hypotheek
Recht van hypotheek
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1.8 TOELICHTING OP RESULTATENREKENING OVER 2020
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg
Opbrengsten uit onderaanneming
Overige zorgprestaties

0
0
15.885.856
1.524.389
0
0
125.305
36.805

0
0
14.632.482
1.295.221
0
0
148.280
40.891

Totaal

17.572.355

16.116.874

Toelichting:
De stijging van de opbrengsten wordt met name veroorzaakt door indexatie.
In de post 'Opbrengsten Jeugdwet' is een mutatie op onderhanden trajecten Jeugdzorg begrepen van € -20.000 (2019: € 0).

13. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies
Totaal

2020
€

2019
€

0
528.033
0
873.243

0
460.376
0
2.174.144

1.401.276

2.634.520

Toelichting
De over 2020 verleende subsidie voor huisvesting gesloten jeugdhulp is verantwoord onder de Rijkssubsidies vanwege het
Ministerie van VWS. G&J coaches Helmond vanaf 2020 via detachering i.p.v. subsidie (opgenomen onder overige
dienstverlening).
14. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt :

Overige dienstverlening
Overige opbrengsten
Totaal

2020
€

2019
€

932.922
595.025

496.003
541.380

1.527.947

1.037.383

Toelichting:
Overige opbrengsten betreft voor 2020 binnen overige dienstverlening de detachering van medewerkers zowel bij de gemeente
als binnen de VIGO groep. Overige opbrengsten betreft huuropbrengsten en baten/lasten voorgaande jaren.
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LASTEN
15. Personeelskosten
De specificatie is als volgt :

2020
€

2019
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Andere personeelskosten
Sub-totaal
Personeel niet in loondienst

9.872.589
1.674.368
913.360
508.368
12.968.685
2.000.201

9.946.005
1.679.098
899.776
635.070
13.159.949
1.065.484

Totaal personeelskosten

14.968.886

14.225.433

187

195

0

0

2020
€

2019
€

Afschrijvingen
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

57.032
365.085
0

57.186
415.422
0

Totaal afschrijvingen

422.117

472.608

2020
€

2019
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Kosten uitbesteding onderaannemers
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

390.334
2.122.450
621.666
592.292
153.910
37.102
-55.763

343.930
2.047.836
566.686
635.386
45.740
81.389
0

Totaal bedrijfskosten

3.861.991

3.720.967

2020
€

2019
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

30.747
30.747

320
320

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

33.374
33.374

21.150
21.150

Totaal financiële baten en lasten

-2.627

-20.830

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :

17. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt :

18. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt :
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19. Wet normering topinkomens (WNT)
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Algemeen
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting VIGO
Groep waaronder Stichting Bijzonder Jeugdwerk. Het voor Stichting VIGO Groep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €
201.000, klasse V, totaalscore 13 punten.
Voor Stichting Bijzonder Jeugdwerk zijn aangemerkt als topfunctionaris de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Stichting
VIGO alsmede de directeur van Bijzonder Jeugdwerk.
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen
dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling en als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari
2018).
Bezoldiging topfunctionarissen
Naam topfunctionaris
Drs. J.E.M. Tijhuis
Drs. J.A.M.A. Venmans
Drs. J.L.M. Hendrikx
Drs. M.A. Heerkens
Mr. H. van Veldhuizen
M. Boeser RA RV
Mr. R.H. van de Beeten
Drs. A.A. Boekelman
Ir. M.M.F. Philippens
Drs. M. Muller RA RE
Prof. Dr. R.J. Van der Gaag

Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

Periode
1/1/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 30/4/2020
1/5/2020 t/m 31/12/2020
1/7/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 31/12/2020
1/1/2020 t/m 31/12/2020

De bezoldiging van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
Stichting VIGO.
De directeur van Stichting Bijzonder Jeugdwerk is eveneens directeur van Stichting Rubicon. De verantwoording van zijn
bezoldiging heeft volledig plaatsgevonden in de jaarrekening van Stichting Bijzonder Jeugdwerk.
De onderstaande verantwoording heeft naast Stichting Bijzonder Jeugdwerk tevens betrekking op Stichting Rubicon.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
Gegevens 2020
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

H.M.C. Bloebaum MBA
Directeur
1/1-31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

158.087
12.456
170.544

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
170.544

n.v.t.
n.v.t.
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Gegevens 2019
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

H.M.C. Bloebaum MBA
Directeur
1/1-31/12
1,0
ja
€
€
€

143.806
12.263
156.069

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging

n.v.t.
€

156.069

De directeur van Stichting Bijzonder Jeugdwerk is eveneens directeur van Stichting Rubicon. De verantwoording van zijn
bezoldiging heeft plaatsgevonden in de jaarrekening van Stichting Bijzonder Jeugdwerk. In 2019 was deze nog opgenomen naar
rato van inzet in zowel de jaarrekening van Stichting Bijzonder Jeugdwerk als Stichting Rubicon.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
20. Honoraria accountant

2020
€

2019
€

De honoraria van de accountant over 2019 en 2020 zijn als volgt:
1
Controle van de jaarrekening
2
Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen)
3
Fiscale advisering
4
Niet controle-diensten

35.707
35.937
0
0

40.015
52.363
0
0

Totaal honoraria accountant

71.644

92.378

De totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de
jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe
accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht. Voor 2020 geldt dat de verwachte kosten
met betrekking tot de controle van de jaarrekening en aanverwante verantwoordingen zijn opgenomen. De vergelijkende cijfers
hebben betrekking op de werkelijke gefactureerde honoraria over het boekjaar 2019. Boekjaar 2019 is gecontroleerd door
PricewaterhouseCoopers.
21. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder
punt 24.
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt
en vastgesteld in de vergadering van 15 april 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft de jaarrekening 2020
goedgekeurd in de vergadering van 22 april 2021.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich in de periode tussen balansdatum en rapporteringsdatum geen andere
gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening weergegeven beeld
in de onderneming als geheel in belangrijke mate beïnvloeden.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Raad van Bestuur

Mevr. drs. J.E.M. Tijhuis (voorzitter)

Dhr. Drs. J.L.M. Hendrikx

Raad van Toezicht

Dhr. mr. H. van Veldhuizen (voorzitter)

Dhr. drs. M. Muller RA RE (vice-voorzitter)

Dhr. mr. R.H. van de Beeten

Mevr. drs. A.A. Boekelman

Dhr. M. Boeser RA RV

Dhr. prof. dr. R.J. van der Gaag

Mevr. ir. M.M.F. Philippens
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2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
Er zijn in de statuten geen specifieke bepalingen opgenomen ten aanzien van de bestemming van het resultaat.

2.2 Nevenvestigingen
Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft geen nevenvestigingen.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

28

