
Jaardocument 2020

Stichting Daelzicht

De dato 7 april 2021

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 mei 2021



Stichting Daelzicht

INHOUDSOPGAVE Pagina

1.1 Jaarrekening 2020

1.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020 3

1.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2020 4

1.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020 5

1.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

1.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020 15

1.1.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 21

1.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 22

1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 23

1.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2020 24

1.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2020 29

1.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2020 30

1.1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening 31

1.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020 32

1.1.14 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2020 36

1.1.15 Vaststelling en goedkeuring 38

2.2 Overige gegevens

2.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 40

2.2.2 Nevenvestigingen 40

2.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 41

3.3 Bijlagen

3.3.1 Bijlage Corona compensatie 43

1
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 mei 2021



Stichting Daelzicht

1.1  GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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1.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 23.668 49.487

Materiële vaste activa 2 49.036.104 43.457.564

Totaal vaste activa 49.059.772 43.507.051

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 1.897.118 407.917

Debiteuren en overige vorderingen 4 1.984.206 2.424.319

Liquide middelen 5 14.056.086 16.682.428

Totaal vlottende activa 17.937.410 19.514.664

Totaal activa 66.997.182 63.021.715

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen  

Kapitaal 6 668.878 668.878

Bestemmingsfondsen 7 25.089.847 22.389.424

Algemene en overige reserves 8 536.297 537.820

Totaal groepsvermogen 26.295.022 23.596.122

Voorzieningen 9 1.310.071 1.818.722

Langlopende schulden 10 19.016.226 20.772.088

Kortlopende schulden 

Overige kortlopende schulden 11 20.375.863 16.834.783

Totaal kortlopende schulden 20.375.863 16.834.783

Totaal passiva 66.997.182 63.021.715
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1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

13 96.640.395 91.473.839

Subsidies 14 3.018.589 265.781

Overige bedrijfsopbrengsten 15 421.589 1.791.353

Som der bedrijfsopbrengsten 100.080.574 93.530.972

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 66.470.992 61.019.730

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 5.517.057 5.291.388

Bijzondere waardevermindering van vaste activa 18 386.682 -                       

Overige bedrijfskosten 19 24.399.541 24.112.140

Som der bedrijfslasten 96.774.273 90.423.259

BEDRIJFSRESULTAAT 3.306.301 3.107.714

Financiële baten en lasten 20 -607.401 -610.989

RESULTAAT BOEKJAAR 2.698.900 2.496.725

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaarbare kosten 2.700.423 2.508.253

Vrije fondsen -1.523 -11.528
2.698.900 2.496.725

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning
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1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.306.301 3.107.714

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 1, 2 5.711.460 7.069.213

- mutaties voorzieningen 9 -508.651 -646.352

5.202.809 6.422.861

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 4 440.113 181.483

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 3, 11 -1.489.201 -217.114

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 12 2.567.638 1.067.792

1.518.550 1.032.161

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.027.660 10.562.736

Betaalde interest 12, 20 -609.003 -612.545

-609.003 -612.545

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.418.657 9.950.191

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -11.471.292 -5.692.413

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 207.112 2.353.106

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -11.264.180 -3.339.307

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 10 1.000.000 -                    

Aflossing langlopende schulden 10 -1.780.818 -1.973.955

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -780.818 -1.973.955

Mutatie geldmiddelen -2.626.342 4.636.929

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 16.682.428 12.045.499

Stand geldmiddelen per 31 december 9 14.056.086 16.682.428

Mutatie geldmiddelen -2.626.342 4.636.929

Toelichting:

investeringsactiviteiten.

In tegenstelling tot de overzichten van de MVA zijn hier de werkelijke geldstromen verantwoord bij de kasstroom uit 
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten.

De continuïteit komt mede door de compensatiemaatregelen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening

opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2020 

extra kosten gemaakt voor cliënten en medewerkers, door extra beschermingsmiddelen en - maatregelen en het 

op niveau houden van de personele bezetting, schoonmaakkosten etc.. Ook was er sprake van uitval van zorg 

met omzetderving (Wlz, JW en WMO) als gevolg. Zo was vanwege Covid-19 sprake van hogere sterfte en

minder instroom dan normaal en was door hoger ziekteverzuim druk op de personele bezetting. De (meer)kosten 

en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de Wlz-uitvoerders, 

gemeenten en overige contractpartijen in de vorm van compensatieregelingen. De financiële verantwoording van 

hogere kosten, lagere opbrengsten en steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen 

onvergelijkbaar is met verslaggeving onder "normale"omstandigheden.

Daelzicht heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiele gevolgen

van Covid-19.

Wet Langdurige Zorg

  * Beleidsregel SARS-COV-2 virus - BR/Reg-20158c (en handreiking Fizi)

  * Beleidsregel SARS-COV-2 virus - fase 3 - BR/Reg-20160a (en handreiking Fizi)

Wet Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

  * Brieven VNG 25 maart 2020, 3 april 2020, 16 april 2020, en de notities uitwerking afspraken meerkosten 

    (3 juni 2020) en de  notitie rechtmatigheid ( 5 juni 2020)

Subsidieregeling Zorgbonus

 * Regeling van de Minister van VWS 11 september 2020, kenmerk 1742422-209889-Meva, subsidieregeling 

   voor een bonus aan zorgprofessionals die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens 

   de uitbraak van het COVID -19 virus.

De bedragen zijn in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. Waar mogelijk op 

basis van een registratie van de betreffende posten. Veelal was dat echter niet mogelijk en is gebruik 

gemaakt van schattingen, overeenovereenkomstig de betreffende regelingen, met als referentie 2019,

de begroting 2020 en min of meer "normale" maanden in het jaar, rekening houdend met gevolgen van 

ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties, verbeterplannen en dergelijke.

De meerkosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de betreffende financieringsstromen en voor het 

overige pro rata toegerekend op basis van omzet. Op het eindresultaat voor het boekjaar is door ons een 

toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of geen sprake is van onder- of overcompensatie.

Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn,

zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans (1.1.5) en de toelichting

op de resultatenrekening (1.1.9).  De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn 

toegelicht onder de post "Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen " en daarbinnen

het onderdeel "onzekerheden opbrengstverantwoording "( 1.1 .5 punt 12)

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.

Bij Daelzicht was sprake van significante financiële gevolgen door de Covid-19 pandemie. Deze zijn echter   

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

De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. 

Zorginstelling Stichting Daelzicht is statutair (en feitelijk) gevestigd te Heel, op het adres Heerbaan 17, en is geregistreerd 

onder KvK-nummer 13037206.

De belangrijkste activiteiten zijn Wonen, Kind & Jeugd en Dagbesteding.

Stichting Daelzicht staat aan het hoofd van Holding Daelzicht B.V.  te Heel.

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee de Richtlijn voor 

de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.
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Stichting Daelzicht

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de consolidatie

Consolidatie

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde 

maatschappijen van de zorginstelling.

Deelneming

De stichting heeft de volgende verbonden vennootschap die 100% in de consolidatie is betrokken.

Daelzicht Holding B.V.

Adres Heerbaan 17

Postcode 6097 AV

Woonplaats Heel

De rekening-courant verhouding met Daelzicht Holding B.V. bedraagt per 31 december 2020 €  117,--

( 2019   € 131,-- ) te ontvangen.

Verbonden rechtspersonen

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 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 

aandeelhouders, 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.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn niet van toepassing  en  niet  

omgerekend naar de grondslagen van de rechtspersoon.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de instelling en haar dochtermaatschappijen in de groep, 

andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan 

wel waarover de centrale leiding bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling (en/of een of meer van 

haar dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, of meer dan 

de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen 

waarin de instelling een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden 

uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken 

die potentiële stemrechten bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze daardoor de instelling meer of minder 

invloed verschaffen. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties 

geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de 

resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere 

waardevermindering. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 

van Stichting Daelzicht.
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Stichting Daelzicht

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, 

zijn deze  als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.

Groot onderhoud:

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot toekomstige 

prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering 

geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

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 kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun 

plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de instelling in eigen 

beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die 

rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de 

indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.

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

op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. 

Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het beoogde gebruik. Op terreinen 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 - 10 %.

• Machines en installaties : 2- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting  10 -33,33%.     

• Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom: 33,33 %.     

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 

instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans 

opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 

een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling 

zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 

Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 

opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin 

aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de 

economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk 

zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle 

rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een 

derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, 

rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de 

weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch 

eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

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

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen die dat 

actief in zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede 

kosten, zoals nader in de toelichting van de balans is gespecificeerd. De verwachte gebruiksduur en de afschrijvingsmethode 

worden aan het eind van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 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. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt 

bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte 

contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden 

bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te 

realiseren. 

Stichting Daelzicht heeft op basis van RJ 121 de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van 

de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en 

vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 

december 2020.

Bij de bepaling van de contante waarde van de toekomstige kasstromen is in verband met de onzekerheden over de definitieve 

uitwerking van de beleidsvoornemens, de temporisering van de maatregelen, de gevolgen daarvan voor de omvang van de 

cliëntenpopulatie, met de mogelijkheden in het kader van vervangende nieuwbouw ( Korte Termijn Huisvestingsplan 

/Masterplannen) verschillende  scenario’s uitgewerkt:

Na oplevering van de nieuwbouw in het 1e kwartaal 2021, worden diverse woningen te Heel buiten bedrijf gesteld. Enkele 

woningen  zullen nog tijdelijk worden opengehouden in afwachting van de oplevering nieuwbouw eind 2021.

De panden in Heel voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en deze panden worden gesloopt.  Een oude locatie wordt 

gesloopt als de nieuwbouw  eind 2021 wordt opgeleverd. De kasstroom genererende eenheid van deze locatie is 47K en van 

de andere panden in Heel  339k totaal 386K.

Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:

• De instellingsterreinen in Heel, Koningslust en Tienray betreft eigendomspanden. Het terrein in Heel is grotendeels in 2013 

nieuw gebouwd waarbij regelmatig onderhoud zorgt voor moderne courante woningen. Een aantal gebouwen zijn verouderd 

waarbij noodzakelijke vervanging /vernieuwing plaatsvindt. In combinatie met de Masterplannen die zich in een afrondende 

fase bevinden waarbij ook de woningen gelegen in Koningslust en Tienray moeten worden gesaneerd  dan wel gesloopt en/of 

opnieuw gebouwd. In het Masterplan is een flexibiliteit voor de toekomst ingebouwd voor een optimale strategische koers en 

keuze gedurende de tijd te bepalen. Voor "Wonen in de wijk"maakt Daelzicht grotendeels gebruik van huurpanden.

• Een resterende levensduur van gemiddeld 0,5 tot 1,5 jaar met minimale middelen te besteden voor het in gebruik houden van 

de locatie.

• Gehanteerde restwaarden 0, sloopkosten P.M..

• Gehanteerde boekwaarde per 31 12 2020;

• Uit de begroting 2021 afgeleide kasstromen voor de jaren 2020 tot en met 2021 tot aan einde verwachte   gebruiksduur;

• Een disconteringsvoet van 2%, zijnde  de actuele gemiddelde kosten van vreemd vermogen.
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Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten zowel primaire financiële instrumenten (zoals handels- en overige vorderingen,

geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten)

als afgeleide financiële instrumenten (derivaten).  Bij Stichting Daelzicht is geen sprake van afgeleide financiële

instrumenten. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling

per balanspost.

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsfondsen.

Algemene en overige reserves

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond 

van de statuten zou bestaan.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de 

resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden 

aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

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.

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

De eerste waardering van vorderingen is tegen nominale waarde opgenomen. Een voorziening wordt getroffen op de 

vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

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

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

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

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Agioreserve, Herwaarderingsreserve, Statutaire en 

wettelijke reserves, Algemene en overige reserves, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.
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Voorzieningen

Algemeen

Reorganisatievoorziening

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

Leasing

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, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede 

jaar. Er is een inschatting gemaakt van de verschuldigde transitievergoeding. per langdurige zieke medewerker waarbij deze 

kosten meegenomen zijn in de voorziening. De ziektevoorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde aangezien het 

effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is.

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.

De instelling 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. 

Operationele leases 

Stichting Daelzicht treedt op als lessee in een operationele lease, waarbij het leaseobject niet wordt 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 resultatenrekening gebracht.

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en 

uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij 

hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de 

uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal 

hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in 

verband staan met de doorlopende activiteiten van de instelling. De reorganisatievoorziening wordt gewaardeerd tegen 

nominale waarde aangezien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen inclusief gratificaties bij pensionering. 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 1,19% ( 2019 2%).

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, tenzij het effect van de 

tijdswaarde van geld niet materieel is, of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen 

nominale waarde. De disconteringsvoet waartegen contant wordt gemaakt, dient een disconteringsvoet vóór belasting te zijn 

die zowel de actuele marktrente als de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting weergeeft. De disconteringsvoet 

dient geen risico's weer te geven waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven al rekening is gehouden.Het effect van 

de discontering is € 63.000,-- Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 2 %. Door wijziging van de disconteringsvoet is de 

jubileumvoorziening toegenomen met € 44.473,45

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten

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.

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 WLZ 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.

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.
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Personele kosten

Pensioenen

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 instelling 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 reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. 

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.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie 

wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de 

verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn 

van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het 

dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de 

verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de 

verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking 

genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten 

laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 

arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor 

op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 

aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden 

te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de 

beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De 

beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan bedrijfstakpensioenfonds Zorg 

en Welzijn. Deelname aan Zorg en Welzijn is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder Daelzicht valt. 

De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van (ten 

minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloon regeling met - voor zowel actieve als 

inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden)- voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van 

het beleggingsrendement. De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5 % van het pensioengevend salaris 

dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad. € 12.770 (2019 € 12.426). Het pensioengevend salaris is 

gemaximeerd op € 110.111 ( 2019  € 107.593). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 11,75 

% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het 

bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen. De dekkingsgraad van Zorg en Welzijn 

bedraagt ultimo 2020 volgens opgave van het fonds 92,6%. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft Daelzicht bij een 

tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. 

Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. 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. 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover 

ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Financiële baten en lasten

Subsidies

Uitgangspunten Sociaal Domein

1.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

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.

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

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de instelling in het 

resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen 

waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van 

financiële vaste activa en effecten.

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.

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 Stichting Daelzicht, die naar beste 

weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten 

kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere 

producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, 

woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.). retourberichten iWmo. 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.  Daelzicht heeft compensatie omzetderving tijdens de 

Corona periode apart gefactureerd middels facturen. Enkele Gemeenten zijn overgegaan tot afrekening en betaling maar de 

wijze waarop de individuele gemeenten definitief 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.

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

liquide middelen die zonder beperkingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. 
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 23.668 49.487

Totaal immateriële vaste activa 23.668 49.487

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 49.487 75.306

Af: afschrijvingen 25.819 25.819

Boekwaarde per 31 december 23.668 49.487

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 31.129.638 30.968.836

Machines en installaties 6.937.626 7.460.495

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.148.352 4.402.262

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 6.820.488 625.971

Totaal materiële vaste activa 49.036.104 43.457.564

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 43.457.564 47.161.649

Bij: investeringen 11.471.292 3.339.307

Af: afschrijvingen 5.298.958 5.265.569

Af: bijzondere waardeverminderingen 386.682 -                    

Af: desinvesteringen 207.112 1.777.823

Boekwaarde per 31 december 49.036.104 43.457.564

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 1.1.6.

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

mutatieoverzicht onder 1.1.7.

Bijzondere waardeverminderingen hebben plaatsgevonden voor de panden op het terrein in Heel, samen voor een bedrag           

ad. € 386.682,--. Daelzicht heeft een nieuwe visie ontwikkeld waarbij deze panden worden gesloopt voor herinrichting van het 

terrein Rector Driessenstraat 2 te Heel.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.1.9.
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Stichting Daelzicht

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz

2019 2020 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 407.917 407.917

Financieringsverschil boekjaar 1.897.118 1.897.118

Correcties voorgaande jaren -1.486 -1.486

Betalingen/ontvangsten -406.431 -406.431

Subtotaal mutatie boekjaar -407.917 1.897.118 1.489.201

Saldo per 31 december -                       1.897.118 1.897.118

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.897.118 407.917

1.897.118 407.917

3. a. Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019

        Noord - Midden Limburg € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 77.185.240 73.265.619

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 75.595.048 72.873.475

Totaal financieringsverschil 1.590.192 392.144

3. b. Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019

         Zuid Limburg € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 12.949.937 12.467.935

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 12.643.011 12.452.162

Totaal financieringsverschil 306.926 15.773

4. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 627.055 364.287

Overige vorderingen 82.746 220.707

Overige overlopende activa 1.274.405 1.839.326

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.984.206 2.424.319

Toelichting:

5. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 14.045.252 16.671.836

Kassen 10.834 10.592

Totaal liquide middelen 14.056.086 16.682.428

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt €  37.085,16 (2019: €  29.660,60). Onder de overlopende 

activa is een bedrag ad. € 346.472,56 opgenomen als vordering op het UWV voor compensatie van reeds betaalde 

transitievergoedingen in het verleden inclusief de inschatting van nog te ontvangen compensatie voor de huidige langdurige zieke 

medewerkers.

 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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Stichting Daelzicht

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Kapitaal 668.878 668.878

Bestemmingsfondsen 25.089.847 22.389.424

Algemene en overige reserves 536.297 537.820
Totaal groepsvermogen 26.295.022 23.596.122

6. Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

Vermogen volgens inbrengakte 136 -                       -                       136

Kapitaal 668.742 -                       -                       668.742

Totaal kapitaal 668.878 -                       -                       668.878

7. Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 22.389.424 2.700.423 -                       25.089.847

Totaal bestemmingsfondsen 22.389.424 2.700.423 -                       25.089.847

8. Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

Algemene reserves:

Vrije fondsen 537.820 -1.523 -                       536.297

Totaal algemene en overige reserves 537.820 -1.523 -                       536.297

Toelichting:

Toelichting:

Onder de Vrije fondsen verantwoorde resultaten betreffen o.a. de resultaten van ontvangsten van diverse giften en uitgaven  

diverse projecten w.o. Hartewensen , Kunstverkoop, Huif.

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het groepsvermogen en de achtergestelde lening(en) die onder de langlopende schulden 

verwerkt zijn. Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 26.295.022 (2019: € 23.596.122 ). 
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Stichting Daelzicht

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

€ € € €

Vermogen volgens inbrengakte 136 136

Kapitaal 668.742 668.742

Totaal kapitaal 668.742 0 0 668.742

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 19.881.171 2.508.253 22.389.424

0

Totaal bestemmingsfondsen 19.881.171 2.508.253 0 22.389.424

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

€ € € €

Algemene reserves:

Vrije fondsen 549.348 -11.528 537.820

0

Totaal algemene en overige reserves 549.348 -11.528 0 537.820

2020 2019

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 2.698.900 2.496.725

Totaalresultaat van de instelling 2.698.900 2.496.725

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 31-dec-20

€ € € € €

- Reorganisatie 151.690 0 77.751 73.939 -                    

- Jubileumverplichtingen 910.526 185.796 80.535 60.787 955.000

- Langdurig zieken 756.506 185.849 346.477 240.807 355.071

Totaal voorzieningen 1.818.722 371.645 504.763 375.533 1.310.071

31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 381.852

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 928.219

hiervan > 5 jaar 595.000

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening reorganisatie 

De voorziening reorganisatie is gewaardeerd tegen nominale waarde aangezien het effect van de tijdswaarde van geld 

niet materieel is en dient ter dekking van de verwachte kosten naar aanleiding van de plannen uit hoofde van een personele 

reorganisatie.

Voorziening voor jubileumuitkeringen

De jubileumuitkeringen worden gewaardeerd tegen contante waarde, gebruikmakend van een verdisconteringsvoet van 

1,19 %.

Voorziening voor langdurig zieken

De voorziening (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt gevormd naar beste inschatting per balans-

datum. Hierbij wordt rekening gehouden met de doorbetalingsverplichting van het salaris ten tijde van de ziekte

of arbeidsongeschiktheid. In de voorziening is ook opgenomen een inschatting van de te betalen transitievergoeding.

De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde aangezien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is.
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Stichting Daelzicht

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Langlopende schulden 

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

€ €

Schulden aan banken 19.016.226 20.772.088

Totaal langlopende schulden 19.016.226 20.772.088

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 22.552.905 24.526.860

Af: aflossingen 1.780.818 1.973.955

Stand per 31 december  20.772.087 22.552.905

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.755.861 1.780.817

Stand langlopende schulden per 31 december 19.016.226 20.772.088

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.755.861 1.780.817

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 19.016.226 20.772.088

hiervan > 5 jaar 12.658.667 14.217.551

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 3.252.191 3.567.212

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.755.861 1.780.817

Kasgeldleningen 1.000.000 -                    

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.115.966 2.801.950

Schulden terzake pensioenen 36.429 94.446

Nog te betalen salarissen 522.415 543.599

Overige schulden:

Schulden uit hoofde van subsidies:

Subsidieregeling 300.035 -                    

Vakantiegeld 1.948.702 1.837.525

Vakantiedagen 1.297.349 1.032.625

Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 4.399.656 4.083.325

Overige overlopende passiva:

Overige overlopende passiva 1.730.074 1.074.494

Te betalen intrest leningen o/g 17.186 18.788

Totaal overige kortlopende schulden 20.375.864 16.834.783

Toelichting:

Daelzicht is met ingang van 11 april 2011 onder deelnemernummer D 0092 ingeschreven bij het Wfz. Over het restant van de

schulden van de bij de Stichting Wfz geborgde leningen, zijnde € 16.701.234

Per 31 december 2020 is Stichting Daelzicht een obligo verschuldigd van 3 %, oftewel € 501.037,02 in de vorm van een

achtergestelde lening.

De reële waarde van de leningen is €  20.772.087  (2019: €  22.552.905)

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Bank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op de machines en installaties.

Er is een kasgeldlening aangetrokken voor 1 mln. als financiering voor de nieuwbouw. Deze kasgeldfaciliteit wordt per 1 7 2021 

omgezet naar een langlopende lening.  De stijging van de belastingen en premies sociale verzekeringen wordt veroorzaakt door 

het deel eindheffingsloon ad. € 1.186.689 ,-- van de zorgbonus.
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Stichting Daelzicht

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

Fiscale eenheid

Financiële verplichtingen

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar Totaal 

€ € € €

Huur 2.526.578 6.959.767 4.384.271 13.870.616

Operationele lease 66.176 2.673 -                       68.849

Totaal meerjarige verplichtingen 2.592.754 6.962.440 4.384.271 13.939.465

In de berekening is geen rekening gehouden met toekomstige indexatie. (Prijspeil: huur januari 2021).

Overige langlopende verplichtingen :(1-5 jaar).

Met leveranciers zijn er contracten afgesloten met een verplichting voor 2021 ten bedrage van € 447.384,18.  

Tussen 0 en 5 jaar is de leveranciersverplichting € 33.159,41, waardoor de totale verplichting op € 480,540,59 uitkomt.

(Prijspeil ; januari 2021).

Overgangsrecht PBL voor werknemers van 50 - 64 jaar  op 31 december 2009. 

Medewerkers die op 31 12 2009 de leeftijd van 50 jaar of ouder  hebben bereikt ontvangen  jaarlijks  extra PBL uren 

(in opbouw van leeftijd variërend tussen 102 en 206 uur). 

Onder de kortlopende verplichting zijn deze medewerkers niet meegenomen omdat onbekend is of de medewerker dan 

nog in dienst is. Raming verplichting:  € 539.000,--  (contante waarde / 1,19 % disconteringsvoet).

Bij de Rabobank is een kredietfaciliteit afgesloten voor een maximumbedrag van € 2.250.000 

(v.a 2 mln. Rente Euribo - 0,5 %) 

Bij de BNG zijn kasgeldleningen afgesloten ter financiering van de bouw van vastgoed die in 2021 omgezet worden naar 

een langlopende lening. Momenteel is er 1 mln. á 0,62% rente in gebruik van de kasgeldfaciliteit die in de jaarrekening

onder de kortlopende schulden staat vermeld, waarbij de mogelijkheid is de lening(en) om te zetten naar een langlopende 

lening.

 

Het betreft dan de navolgende financieringsovereenkomsten;

1. BNG  leningnr  40.113844  geborgd onder nummer B 200065 afgesloten voor € 4.3 miljoen en 0,65% rente op jaarbasis 

   met een looptijd vanaf 30-06-2021 tot en met 30-06-2051.

2. BNG ; Kasgeldfaciliteit AO14342,2 ;   Deze bestaat uit twee delen ongeborgde lening

   €   3,4 mln. BNG ongeborgde  lening 40.113795 en  2,2% rente op jaarbasis van 31-12-2021 t/m 03-06-2036  

   €   700.000,-- met 2,07% en een looptijd van 31 12 2021 t/m 31 12 2036.

3. BNG lening 40.114421 geborgd onder nr B 200098. 6.5 mln looptijd 30 juni 2022 tot en met 30 juni 2047 en

    0,295% rente met als zekerheden  hypotheekrecht op alle registergoeden en pandrecht op vorderingen en inventaris 

    incl. transportmiddelen. 

VPB-plicht Jeugdzorg

(Zorg-) vrijstelling

Daelzicht heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht. De statuten van Daelzicht voldoen aan 

de winstbestemmingseis en aan de werkzaamheden eis die boven 90% ligt. Er is geen aanleiding rekening te houden met een 

eventuele belastingplicht in de jaarrekening.

Compensatieregelingen

Zoals toegelicht bij het onderdeel "vergelijkende cijfers" is de jaarrekening 2020 op een aantal onderdelen minder goed

vergelijkbaar met de cijfers 2019. Dit is o.a. het geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. Deze

opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 13 van de jaarrekening. Van deze opbrengsten is een bedrag 

ad. € 4.201.170,-- nog niet vastgesteld. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel sprake van een unieke 

situatie en kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige discussie ontstaat over een (beperkt)

deel van het bedrag.

De subsidie zorgbonus is momenteel nog niet verantwoord aan het Ministerie van VWS en bevat derhalve nog een onzekerheid.

Algemeen

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.

Zorginstelling Daelzicht maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instelling Daelzicht Holding

B.V, en is uit dien hoofde, hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2020 bedragen de schulden

van de fiscale eenheid €  9.498,--.

De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende leasecontracten, huur en overeenkomsten.

Huurcontracten voor onbepaalde tijd zijn niet meegenomen in de verplichting, omdat de contracten jaarlijks opzegbaar zijn.

Kredietfaciliteit

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.
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Stichting Daelzicht

1.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

richting en en rechten van goodwill die talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 77.458 77.458

- cumulatieve afschrijvingen 27.971 27.971

  

Boekwaarde per 1 januari 2020 -                        -                        49.487 -                            -                         49.487

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -                    

- afschrijvingen 25.819 25.819

- bijzondere waardeverminderingen -                    

- terugname bijz. waardeverminderingen -                    

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde -                    

  .cumulatieve afschrijvingen -                    

- desinvesteringen

  aanschafwaarde -                    

  cumulatieve afschrijvingen -                    

  per saldo -                        -                        -                          -                            -                         -                    

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                        -                        -25.819 -                            -                         -25.819

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde -                        -                        77.458 -                            -                         77.458

- cumulatieve afschrijvingen -                        -                        53.790 -                            -                         53.790

Boekwaarde per 31 december 2020 -                        -                        23.668 -                            -                         23.668

Afschrijvingspercentage 33,3%
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1.1.7 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 64.234.706 14.894.067 10.411.086 625.971 90.165.830

- cumulatieve afschrijvingen 33.265.870 7.433.572 6.008.824 -                            46.708.266

 

Boekwaarde per 1 januari 2020 30.968.836 7.460.495 4.402.262 625.971 -                         43.457.564

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 383.491 391.078 919.897 9.776.826 11.471.292

- gereed gekomen projecten 3.211.484 300.185 55.808 3.567.477 0                   

- afschrijvingen 3.094.639 1.021.861 1.182.458 5.298.958

- bijzondere waardeverminderingen 197.820 141.705 47.157 386.682

- terugname bijz. waardeverminderingen -                    

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 1.206.362 1.490.876 1.442.615 4.139.853

  .cumulatieve afschrijvingen 1.206.362 1.490.876 1.442.615 4.139.853

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 675.142 110.521 785.663

  gereed gekomen projecten 14.832 14.832

  cumulatieve afschrijvingen 533.428 59.955 593.383

  per saldo 141.714 50.565 -                          14.832 -                         207.112

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -3.050.682 -823.053 -309.719 6.194.517 -                         5.578.540

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 65.948.178 13.983.933 9.944.176 6.820.488 -                         96.696.774

- cumulatieve afschrijvingen 34.818.539 7.046.306 5.795.825 -                            -                         47.660.670

Boekwaarde per 31 december 2020 31.129.638 6.937.626 4.148.352 6.820.488 -                         49.036.104

Afschrijvingspercentage 0-10% 2-10% 10-33,33%
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1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 

december 

2019

Nieuwe 

leningen 

in 2020

Aflossing 

in 2020

Restschuld 31 

december 2020

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflossings

wijze
Aflossing 2021 Gestelde zekerheden Lening

€ % € € € € € €

7137 BNG 31-aug-02 442.890        20 onderhandse 2,720 66.434         22.144                      44.290                     - 2 lineair 22.144               Rijksgarantienr borg G 5408 G 13690

7163 Rabobank 1-jul-07 387.000        25 onderhandse 2,650 197.250       15.180                    182.070         106.170 12 lineair 15.180               waarborgfonds nr. 00270 WFZ L060476

7201 Ned. Waterschapsbank 4-aug-05 2.000.000     30 onderhandse 1,243 1.066.667    66.666                 1.000.001         666.671 15 lineair 66.666               waarborgfonds nr. 1446 WFZ L 50110

7202 Ned. Waterschapsbank 30-dec-05 1.110.000     30 onderhandse 1,318 592.000       37.000                    555.000         370.000 15 lineair 37.000               waarborgfonds nr. 1554 WFZ L 50272

7205 Rabobank 31-dec-07 1.500.000     15 onderhandse 4,756 300.000       100.000                  200.000                     - 2 lineair 100.000             waarborgfonds nr 2294 WFZ L 060610

7206 Ned. Waterschapsbank 30-sep-11 998.317        10 onderhandse 2,660 174.706       99.831                      74.875                     - 1 lineair 74.875               waarborgfonds nr. 267 WFZ L 061343

7210 Nat. Nederlanden 30-dec-13 15.200.000   30 onderhandse 3,090 12.160.000  506.667             11.653.333      9.119.998 23 lineair 506.667             waarborgfonds nr B 003128 WFZ L 061636

7211 Rabobank 31-dec-15 4.000.000     10 onderhandse 2,300 2.400.016    399.996               2.000.020                     - 5 lineair 399.996             

7212 BNG 40110526 1-jul-16 1.666.667     20 onderhandse 1,200 1.416.666    83.334                 1.333.332         916.662 16 lineair 83.333               waarborgfondsnr B01840 WFZ L 061845

7213 Rabo 50033999 6-dec-16 3.500.000     10 onderhandse 1,950 2.420.833    350.000               2.070.833         320.833 6 lineair 350.000             

7214 BNG 40111242 3-jul-17 2.000.000     20 onderhandse 1,210 1.758.333    100.000               1.658.333      1.158.333 17 lineair 100.000             Waarborgfonds B 002112 WFZ L061901

Totaal 22.552.905  -             1.780.818  20.772.087        12.658.667   1.755.861          
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BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 90.135.177 85.744.154

Opbrengsten Jeugdwet 3.199.204 2.927.545

Opbrengsten Wmo 2.181.548 2.085.398

Overige zorgprestaties 1.124.466 716.742

Totaal 96.640.395 91.473.839

In de opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2020 de volgende bedragen verwerkt ten

aanzien van de covid-19 compensatieregelingen;

Continuiteitsbij-

drage

Meerkosten Hardheid

s-clausule

Overige Totaal

€ € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 2.152.783 2.069.897 4.222.680

Opbrengsten Jeugdwet 90.525 90.525

Opbrengsten Wmo 83.485 83.485

Overige zorgprestaties 136.509 136.509

2.326.792 2.069.897 136.509 4.533.198

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 114.820 104.564

Subsidie uit hoofde van Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 2.773.689 -€                         

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 25.228 43.063

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 104.852 118.154

Totaal 3.018.589 265.781

Op de regel Subsidie uit hoofde van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 is in 2020 een bedrag ad. € 2.773.689,--

opgenomen inzake ontvangen middelen met betrekking tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is 

gesteld voor medewerkers in de zorg. De kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoord onder de personeelskosten.

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

421.589 1.791.353

Totaal 421.589 1.791.353

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur 

onroerend goed en andere bedrijfsmatige opbrengsten):
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LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 46.558.953 41.638.043

Sociale lasten 8.752.178 7.651.293

Pensioenpremies 3.549.628 3.449.193

Dotatie / vrijval personele voorzieningen -3.888 210.419

Andere personeelskosten 2.311.407 2.870.140

Subtotaal 61.168.278 55.819.087

Personeel niet in loondienst 5.302.714 5.200.644

Totaal personeelskosten 66.470.992 61.019.730

Op de regel "lonen en salarissen" is in 2020 een bedrag vermeld ad. € 1.483.000,-- inzake uitgekeerde zorgbonussen. Het bedrag

bij sociale lasten is inclusief € 1.186.689,10 inzake verschuldigde eindheffing m.b.t. de zorgbonus. In de regel

 "Personeel niet in loondienst"  is een bedrag voor zzp érs opgenomen van € 104.000,-- voor uitgekeerde zorgbonussen.

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

Noord Midden 824 799

Zuid 217 207

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.041 1.006

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 25.819 25.819

- materiële vaste activa 5.298.958 5.265.569

- desinvesteringen materiële vaste activa 192.280 -                           

Totaal afschrijvingen 5.517.057 5.291.388

Toelichting:

18. Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Bijzondere waardevermindering van:

- materiële vaste activa 386.682 -                           

Totaal 386.682 -                           

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.076.508 7.805.907

Algemene kosten 4.382.425 4.026.752

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.278.707 3.132.578

Onderhoud en energiekosten 4.957.223 5.574.202

Huur en leasing 3.697.253 3.626.919

Dotaties en vrijval voorzieningen 7.425 -54.217

Totaal overige bedrijfskosten 24.399.541 24.112.140

Toelichting:

Door Covid-19 wordt er meer digitaal gewerkt, alsmede de overgang naar de digitale werkplek veroorzaakt de stijging van 

de algemene kosten.

Verhoging bij de voedingsmiddelen en de hotelmatige kosten wordt  veroorzaakt door hogere schoonmaakkosten door Covid -19.

Vanaf  2019 wordt de componentenbenadering toegepast. Er wordt opnieuw geïnvesteerd in bestaande panden voor 

verbetering van de leefomgeving. Voor een juiste waardering van de panden worden componenten van panden vervangen.

De oude boekwaarde van het component wordt gedesïnvesteerd  € 192.280,-- en vervangen door over de nieuwe investeringen.

Bijzondere waardeverminderingen hebben plaatsgevonden voor de panden in Heel voor een bedrag ad. € 386.682,--. Er is een nieuwe 

visie ontwikkeld waarbij deze panden worden gesloopt voor herinrichting van het terrein Rector Driessenstraat 2 te Heel.
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LASTEN

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rentelasten -607.401 -610.989

Subtotaal financiële lasten -607.401 -610.989

Totaal financiële baten en lasten -607.401 -610.989

21. Honoraria accountant 2020 2019

€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 86.995 66.066

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen) 12.100 11.228

3 Fiscale advisering -                       2.118

4 Niet-controlediensten 2.305 -                           

Totaal honoraria accountant 101.400 79.412

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

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

De honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening is gebasseerd 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. 

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

en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 23.
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23. WNT-verantwoording 2020 Stichting Daelzicht

De WNT is van toepassing op Stichting Daelzicht. Het voor Stichting Daelzicht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000,--
 .

Voor Stichting Daelzicht is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2020 van toepassing. 

Op grond van artikel 2 lid 3 van deze regeling is Stichting Daelzicht ingedeeld in klasse IV op basis van de totaalscore van 11 punten.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

23 a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens
5

Aanvang
6
 en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
7  

Dienstbetrekking?
8 

Bezoldiging
9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
10

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
11

Bezoldiging

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

toegestaan
12 N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
13

Gegevens 2019
14

bedragen x € 1

Functiegegevens
5

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
7 

Dienstbetrekking?
8

Bezoldiging
9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
10

Bezoldiging

23 b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 

1 t/m 12. 

In 2020 waren er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam bij Daelzicht

23 c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens
2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging
3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
5

Bezoldiging

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

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

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens
2

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging
3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
4

21.480 14.320 14.320

26.850 17.900 17.900

Voorzitter RVT Lid RvT Lid RvT

01/01– 31/12 01/01– 31/12 01/01– 31/12

Mevr. A. J .H. Knoet-Michels
Mevr. M.P.M. 

Jonkman- Ockhuizen
Mevr. I van Veen

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
7         N.v.t.         N.v.t                 N.v.t. 

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

22.200 14.800 14.800

27.750 18.500 18.500

22.200 14.800 14.800

Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

01/01– 31/12 01/01– 31/12 01/01– 31/12

Mevr. A. J .H. Knoet-Michels
Mevr. M.P.M. 

Jonkman -Ockhuizen
Mevr. I van Veen

177.723

179.000

11.619

177.723

166.104

1

ja

Raad van Bestuur

01/01 – 31/12

Dhr. P.J.D.J. Muijen

           N.v.t

183.917

       N.v.t.

185.000

11.815

183.917

172.102

ja

Raad van Bestuur

01/01 – 31/12

Dhr. P.J.D.J. Muijen

1
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Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens
2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging
3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
5

Bezoldiging

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

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

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens
2

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging
3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
4

14.320 14.320

17.900 17.900

Lid RvT Lid RvT

01/01– 31/12 01/01– 31/12

Dhr. C.J.M.H. Evers Mevr. E.L. de Koning-Kuppens 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
7         N.v.t.                 N.v.t. 

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

14.800 14.800

18.500 18.500

14.800 14.800

Lid RvT Lid RvT

01/01– 31/12 01/01– 31/12

Dhr. C.J.M.H. Evers Mevr. E.L. de Koning-Kuppens 
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1.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 24 23.668 49.487

Materiële vaste activa 25 49.036.104 43.457.564

Totaal vaste activa 49.059.772 43.507.051

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 26 1.897.118 407.917

Debiteuren en overige vorderingen 27 1.984.322 2.424.450

Liquide middelen 28 14.055.964 16.682.281

Totaal vlottende activa 17.937.404 19.514.648

Totaal activa 66.997.176 63.021.699

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  

Kapitaal 29 668.878 668.878

Bestemmingsfondsen 30 25.089.847 22.389.424

Algemene en overige reserves 31 536.297 537.820

Totaal eigen vermogen 26.295.022 23.596.122

Voorzieningen 32 1.310.071 1.818.722

Langlopende schulden (nog voor meer 33 19.016.226 20.772.088

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 34 20.375.857 16.834.767

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 20.375.857 16.834.767

Totaal passiva 66.997.176 63.021.699
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1.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

35 96.640.395 91.473.839

Subsidies 36 3.018.589 265.781

Overige bedrijfsopbrengsten 37 421.589 1.791.353

Som der bedrijfsopbrengsten 100.080.573 93.530.972

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 38 66.470.992 61.019.730

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 39 5.517.057 5.291.388

Bijzondere waardevermindering van vaste activa 40 386.682 -                       

Overige bedrijfskosten 41 24.399.377 24.112.076

Som der bedrijfslasten 96.774.108 90.423.195

BEDRIJFSRESULTAAT 3.306.465 3.107.778

Financiële baten en lasten 42 -607.565 -611.053

RESULTAAT BOEKJAAR 2.698.900 2.496.725

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 2.700.423 2.508.253

Vrije fondsen -1.523 -11.528
2.698.900 2.496.725

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning
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1.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.12.1 Algemeen

1.1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 

geconsolideerde balans en resultatenrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de 

grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de instelling 

in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva 

tussen de instelling en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn 

geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Het resultaat deelnemingen is 

als onderdeel van de financiële baten en lasten in de resultatenrekening  verantwoord.

Belastingen 

De instelling is het hoofd van de fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting is opgenomen voor dat deel dat de 

instelling als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met de toerekening van de 

voordelen van de fiscale eenheid. De verrekening binnen de fiscale eenheid tussen de instelling en haar 

dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant verhoudingen. 
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1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

24. Immateriële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 23.668 49.487

Totaal immateriële vaste activa 23.668 49.487

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 49.487 75.306

Bij: investeringen -                       -                       

Af: afschrijvingen 25.819 25.819

Boekwaarde per 31 december 23.668 49.487

25. Materiële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 31.129.638 30.968.836

Machines en installaties 6.937.626 7.460.495

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.148.352 4.402.262

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 6.820.488 625.971

Totaal materiële vaste activa 49.036.104 43.457.564

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 43.457.564 47.161.649

Bij: investeringen 11.471.292 3.339.307

Af: afschrijvingen 5.298.958 5.265.569

Af: terugname geheel afgeschreven activa / bijzondere waardevermindering 386.682 -                       

Af: verkoop / desinvesteringen 207.112 1.777.823

Boekwaarde per 31 december 49.036.104 43.457.564
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1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

26. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz

2019 2020 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 407.917 407.917

Financieringsverschil boekjaar 1.897.118 1.897.118

Correcties voorgaande jaren -1.486 -1.486

Betalingen/ontvangsten -406.431 -406.431

Subtotaal mutatie boekjaar -407.917 1.897.118 1.489.201

Saldo per 31 december 0 1.897.118 1.897.118

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.897.118 407.917

1.897.118 407.917

26. a. Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-20 31-dec-19

          Noord - Midden Limburg € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 77.185.240 73.265.619

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 75.595.048 72.873.475

Totaal financieringsverschil 1.590.192 392.144

26. b. Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-20 31-dec-19

           Zuid Limburg € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 12.949.937 12.467.935

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 12.643.011 12.452.162

Totaal financieringsverschil 306.926 15.773

27. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 627.055 364.287

Overige vorderingen 82.746 220.707

Vorderingen op groepsmaatschappijen 116 131

Overige overlopende activa 1.274.405 1.839.326

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.984.322 2.424.450

28. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 14.045.130 16.671.689

Kassen 10.834 10.592

Totaal liquide middelen 14.055.964 16.682.281

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 668.878 668.878

Bestemmingsfondsen 25.089.847 22.389.424

Algemene en overige reserves 536.297 537.820
Totaal eigen vermogen 26.295.022 23.596.122

29. Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

Vermogen volgenss inbrengakte 136 -                       -                       136

Kapitaal 668.742 -                       -                       668.742

Totaal kapitaal 668.878 -                       -                       668.878

30. Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbaare kosten 22.389.424 2.700.423 -                       25.089.847

Totaal bestemmingsfondsen 22.389.424 2.700.423 -                       25.089.847

31. Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

Algemene reserves:

Vrije fondsen 537.820 -1.523 -                       536.297

Totaal algemene en overige reserves 537.820 -1.523 -                       536.297

Toelichting:

Onder de Vrije fondsen verantwoorde resultaten betreffen o.a. de resultaten van ontvangsten van diverse giften en uitgaven  diverse 

projecten w.o. Hartewensen , Kunstverkoop, Huif. 
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Stichting Daelzicht

1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

32. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 31-dec-20

€ € € € €

- Reorganisatie 151.690 -                       77.751 73.939 -                       

- Jubileumverplichtingen 910.526 185.796 80.535 60.787 955.000

- Langdurig zieken 756.506 185.849 346.477 240.807 355.071

Totaal voorzieningen 1.818.722 371.645 504.763 375.533 1.310.071

31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 381.852

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 928.219

hiervan > 5 jaar 595.000

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

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

€ €

Schulden aan banken 19.016.226 20.772.088

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 19.016.226 20.772.088

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 22.552.905 24.526.860

Af: aflossingen 1.780.818 1.973.955

Stand per 31 december  20.772.087 22.552.905

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.755.861 1.780.817

Stand langlopende schulden per 31 december 19.016.226 20.772.088

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.755.861 1.780.817

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 19.016.226 20.772.088

hiervan > 5 jaar 12.658.667 14.217.551

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

34. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 3.252.191 3.567.212

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.755.861 1.780.817

Kasgeldleningen 1.000.000 -                       

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.115.966 2.801.950

Schulden terzake pensioenen 36.429 94.446

Nog te betalen salarissen 522.415 543.599

Overige schulden:

Schulden uit hoofde van subsidies:

Subsidieregeling 300.035 -                       

Vakantiegeld 1.948.702 1.837.525

Vakantiedagen 1.297.349 1.032.625

Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 4.399.656 4.083.325

Overige overlopende passiva 1.730.069 1.074.478

Te betalen intrest leningen o/g 17.186 18.788

Totaal overige kortlopende schulden 20.375.857 16.834.767
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Stichting Daelzicht

1.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

35. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

2020 2019

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 90.135.177 85.744.154

Opbrengsten Jeugdwet 3.199.204 2.927.545

Opbrengsten Wmo 2.181.548 2.085.398

Overige zorgprestaties 1.124.466 716.742

Totaal 96.640.395 91.473.839

36. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 114.820 104.564

Subsidie uit hoofde van Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 2.773.689 -                       

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 25.228 43.063

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 104.852 118.154

Totaal 3.018.589 265.781

37. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

421.589 1.791.353

Totaal 421.589 1.791.353

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend 

goed en andere bedrijfsmatige opbrengsten):
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1.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

38. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 46.558.953 41.638.043

Sociale lasten 8.752.178 7.651.293

Pensioenpremies 3.549.628 3.449.193

Dotatie / vrijval personele voorzieningen -3.888 210.419

Andere personeelskosten 2.311.407 2.870.140

Subtotaal 61.168.278 55.819.087

Personeel niet in loondienst 5.302.714 5.200.644

Totaal personeelskosten 66.470.992 61.019.730

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

Noord Midden 824 799

Zuid 217 207

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.041 1.006

39. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 25.819 25.819

- materiële vaste activa 5.298.958 5.265.569

- desinvesteringen materiële vaste activa 192.280 -                       

Totaal afschrijvingen 5.517.057 5.291.388

40. Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Bijzondere waardevermindering van:

- materiële vaste activa 386.682 -                       

Totaal 386.682 -                       

Toelichting:

41. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.076.508 7.805.907

Algemene kosten 4.382.261 4.026.688

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.278.707 3.132.578

Onderhoud en energiekosten 4.957.223 5.574.202

Huur en leasing 3.697.253 3.626.919

Dotaties en vrijval voorzieningen 7.425 -54.217

Totaal overige bedrijfskosten 24.399.377 24.112.076

42. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rentelasten -607.401 -610.989

Resultaat deelnemingen -164 -64

Subtotaal financiële lasten -607.565 -611.053

Totaal financiële baten en lasten -607.565 -611.053

Bijzondere waardeverminderingen hebben plaatsgevonden voor de panden Panheelderweg 34 t/m 48 en Cocon voor een bedrag ad. € 

386.682,--. Er is een nieuwe visie ontwikkeld waarbij deze panden worden gesloopt voor herinrichting van het terrein Rector 

Driessenstraat 2 te Heel.
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Stichting Daelzicht

1.1.15 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Daelzicht heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 09 04 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Daelzicht heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 

van 06 05 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

Dhr. Mr. P.J.D.J. Muijen 6-5-2021 Mevr. A.J.H. Knoet-Michels 6-5-2021

Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. W.G.

Mevr. Drs. I. van Veen MHA 6-5-2021 Dhr. Drs. C.J.M.H.J. Evers RA 6-5-2021

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

Mevr. Drs. E.L. de Koning-Kuppens 6-5-2021 Mevr. Drs. M.P.M.Jonkman - Ockhuizen 6-5-2021

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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2.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Daelzicht

2.2  OVERIGE GEGEVENS

2.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Daelzicht heeft geen nevenvestigingen.

2.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van

Raad van Bestuur.
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3.3 Bijlagen
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Stichting Daelzicht

3.3 Bijlagen

3.3.1. BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Versie: 0.11, d.d. 23 oktober 2020

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 2.152.783€            83.485€              90.525€              136.509€            2.463.301€         

Compensatie personele meerkosten corona 993.599€               21.424€              17.801€              -€                    1.032.825€         

Compensatie materiële meerkosten corona 1.076.298€            -€                    -€                    -€                    1.076.298€         

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                    

Overige corona-compensatie -€                    -€                    -€                    -€                    

Totaal toegekende corona-compensatie 4.222.680€            -€                   104.909€           108.326€           -€                   136.509€           4.572.424€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020** 21.424€              17.801€              39.225€              

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020 4.222.680€            -€                   83.485€             90.525€             -€                   136.509€           4.533.198€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2020 90.135.177€          2.181.548€         3.199.204€         4.564.644€         100.080.573€     

- begroting 2020 88.778.444€          2.190.154€         3.240.255€         1.564.565€         95.773.418€       

- jaarrekening 2019 85.744.154€          2.085.398€         2.927.545€         2.773.876€         93.530.973€       

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 

2020 in opbrengsten 2020

4,68% #DEEL/0! 3,83% 2,83% #DEEL/0! 2,99% 4,53%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2020

begroting 2020 jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 2.698.900€         1.915.468€         2.496.725€         

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) 2,70% 2,00% 2,67%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. 0,70% 0,03%

Stichting Daelzicht

Heel

13.037.206,00                                                                                                 

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve 

financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende 

het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de 

behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Vanaf de uitbraak van de COVID19-pandemie heeft Stichting Daelzicht een crisisteam ingesteld. Het crisisteam analyseert en coördineert dagelijks de ontwikkelingen en de impact daarvan op de zorg voor 

onze cliënten. Communicatie naar onze cliënten en hun verwanten is heel belangrijk.Via verschillende kanalen is informatie aangeboden; een wekelijkse videoboodschap, het boekje Samen Sterk, mail, fysieke 

post en een telefonische hulpdienst. Al deze hulpmiddelen zijn nodig om vragen te beantwoorden en inzicht te geven in de actuele situatie. Onze cliënten vinden de gevolgen van de COVID19 lastig en 

begrijpen niet altijd waarvoor maatregelen nodig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bedrijfsmatig heeft COVID19 ook ingrijpende gevolgen. Medewerkers hebben lange periodes onder grote druk gewerkt en zorgen onder lastige omstandigheden voor liefdevolle zorg. Leeggevallen plekken 

door overlijdens van onze cliënten konden niet makkelijk worden ingevuld met nieuwe cliënten en dagbestedingslocaties zijn gesloten. De overheid kondigde compensatiemaatregelen af, zodat in financieel 

opzicht geen schade werd geleden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Stichting Daelzicht is trots op haar cliënten en haar medewerkers. In uiterst lastige omstandigheden is met veel inspanning en begrip voor elkaar samen gewerkt en geleefd. 

De maandelijkse voorschotbetalingen van de zorgkantoren Vgz en Cz, alsmede voorschotbetalingen corona gederfde omzet van Gemeenten, hebben ervoor gezorgd dat de liquiditeit ruim voldoende blijft 

voor aan alle betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Daarvoor was het niet nodig gebruik te maken van de tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (N.O.W.).   

Daelzicht heeft achteraf meerkosten JW en WMO ingediend bij  de Gemeenten. Inmiddels zijn deze Gemeenten overgegaan tot toekenning en algehele kwijtschelding. Het toegekende bedrag van            € 

39.225,77 zal als nagekomen baten verwerkt worden in het boekjaar 2021.
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Resultaat boekjaar Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020)
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3.3.1 BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder 1 Dhr. Mr. P.J.D.J. Muijen

Raad van Bestuur

Ondertekening door het bestuur

Heel, 6 mei 2021

Het begrote resultaat voor 2020 was lager dan het gerealiseerde resultaat in 2019. In 2020 is in de begroting rekening gehouden met een foutief percentage aan sociale lasten, waardoor het resultaat (achteraf 

gezien) circa EUR 500k te laag begroot was. Gecorrigeerd voor deze begrotingsfout zou het resultaat min of meer vergelijkbaar zijn geweest met het in 2019 behaalde resultaat. 

Ten behoeve van de diverse compensatieregelingen is een genormaliseerd resultaat berekend. Dit kan als volgt worden weergegeven:

Begroot resultaat 2020 (oorspronkelijk)                                                                           : EUR 1,9 mln.

Foutief begrote sociale lasten                                                                                          : +/+ EUR 0,5mln.

Project Digitale Werkplek (niet in exploitatie begroot, wel uitgevoerd)                             : -/- EUR 0,5 mln.

WFZ Borgtochtprovisie (wel begroot, maar schuift door naar 2021)                               : +/+ EUR 0,15 mln.   

Overige afwijkingen (reguliere afwijkingen t.o.v. begroting, niet corona gerelateerd)    : -/- EUR 0,5 mln.

BIJGESTELD RESULTAAT excl. Corona-effecten                                                            : EUR 1,55 mln.

Als gevolg van Corona zijn er twee grotere posten die een positief effect hebben gehad op het resultaat in 2020, maar waarbij slechts sprake is van uitstel en geen afstel. Dit concentreert zich met name 

rondom opleidingen voor personeel welke nog ingehaald dienen te worden (0,07 mln.) en uitgesteld onderhoud aan installaties (EUR 1 mln.) omdat veel woonlocaties gedurende een groot deel van 2020 

gesloten waren voor externe onderhoudsmonteurs. De verwachting is dat deze onderhoudswerkzaamheden alsnog in 2021 en eventueel 2022 uitgevoerd zullen gaan worden, hetgeen een drukkend effect 

heeft op het resultaat in die jaren. Derhalve dienen deze effecten uitgefilterd te worden waarmee de opstelling er als volgt uitziet:

Bijgesteld resultaat excl. Corona-effecten                                                                        : EUR 1,55 mln.

Uitgestelde opleidingskosten                                                                                              : EUR 0,07 mln.

Uitgestelde onderhoudskosten aan installaties                                                                  : EUR 1 mln.

GENORMALISEERD RESULTAAT 2020                                                                              : EUR 2,62 mln.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste 

weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.

Resultaat boekjaar Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020)
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