Een fijn leven,
daar zorgen we samen voor
JAARREKENING 2019

1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-19

31-dec-18

€

€

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBBC's
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1
2
3

1.112.394
128.421.170
1.957.884
131.491.448

1.775.516
130.779.483
3.972.370
136.527.369

4
5
6
7

986.170
11.336.054
29.757.977
42.080.201

740.441
2.057.222
7.878.221
27.087.640
37.763.524

173.571.649

174.290.893

Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen

8

Voorzieningen

Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva
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31-dec-19

€

31-dec-18

€

7.679.454
61.592.098
2.088.864
71.360.416

7.126.963
60.820.176
1.897.231
69.844.370

9

9.084.913

9.799.019

10

45.768.519

49.071.151

5
11

591.937
46.765.864
47.357.801

45.576.353
45.576.353

173.571.649

174.290.893
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref.

2019

€

2018

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

13

236.876.241

222.370.911

Subsidies

14

1.238.945

1.425.711

Overige bedrijfsopbrengsten

15

4.128.580

4.682.723

242.243.766

228.479.345

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

16

165.982.032

149.745.951

Afschrijvingen op vaste activa

17

11.326.631

11.060.412

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

18

46.764

(3,376.790)

Overige bedrijfskosten

19

62.234.761

59.860.984

239.590.188

217.290.558

2.653.578

11.188.787

(1.137.532)

(1.134.058)

1.516.046

10.054.729

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

20

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene reserves
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2019
552.491
771.922
191.633
1.516.046

2018

€

779.105
9.054.869
220.755
10.054.729
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

- terugname bijz. waarderverminderingen vaste activa
- boekresultaten afstoting vaste activa

€

€

2.653.578

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:

2019

€

17, 2
9
2

2, 8

11.373.395

11.775.846

(714.106)

(1.642.165)

(4.092.223)
779.105

552.491

1.802.396

Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBBC's

4

(245.729)

(1.554.527)

vorderingen)

6

(3,457.833)

39.574

respectievelijk -overschot

5

2.649.159

25.243

11

1.522.844

- vorderingen (incluief mutatie kortlopende deel langlopende
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken en inclusief mutatie

nog te betalen investeringen en rente)

Ontvangen interest

Betaalde interest

Ontvangen dividenden

13.014.176

468.441

(1.749.784)

286.425

19

19
3

225.981

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

Desinvesteringen materiële vaste activa

212.090

2

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(925.442)

(9.852.185)

498.780

167.959

(8.904.451)

10

(635.278)

14.421.001

(6.387.108)

947.734

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

(1.393.413)

15.210.753

2

{1.203.286)

259.355

(1.363.513)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

5.070.779

15.056.279

16.136.195

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

€

11.188.786

14

- waardeveranderingen vaste activa

2018

(3.635.965)

(6.219.149)

(3.477.657)

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

(3,635.965)

(3.477.657)

Mutatie geldmiddelen

2.670.337

4.724.194

27.087.640

22.363.446

2.670.337

4.724.194

Stand geldmiddelen per 1 januari

Stand geldmiddelen per 31 december

Mutatie geldmiddelen

7

7

29.757.977

27.087.640

Toelichting

De geldmiddelen zijn in 2019 gestegen met circa€ 2,7 miljoen ten opzichte van 2018 (in 2018 toename van€ 4,7 miljoen).
De toename in 2019 ontstaat vooral door de toegenomen kasstroom uit operationele activiteiten.
Het kasstroomoverzicht is overeenkomstig de indirecte methode opgesteld.
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1.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
1.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en vestigingsplaats
Zorginstelling Stichting Dichterbij (hierna genoemd Dichterbij) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Gennep, op het
adres Zwerfheide 2, en is geregistreerd onder KvK-nummer 16079866.
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle fasen en op alle domeinen van het leven:
kinderen en jeugdigen, (jong)volwassenen en ouder wordende mensen. Daarnaast wordt onderzoek, diagnostiek en
behandeling aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking geboden die kampen met psychiatrische
stoornissen en gedragsproblematiek. Dichterbij is geworteld in het stroomgebied van de Maas. Het werkgebied
beslaat het oostelijk deel van Noord-Brabant, het zuidelijk deel van Gelderland en het noordelijk deel van Limburg.
Het gebied wordt omzoomd door de steden 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen, Venlo en Roermond.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving RJ 655 'Zorginstellingen' en Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers 2018 zijn waar nodig geherrubriceerd om een goede vergelijking mogelijk te maken. Deze
herrubricering betreft de lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige personeelskosten.
Schattingswijziging
Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de activering en
afschrijvingstermijn van kosten van groot onderhoud. De kosten die samenhangen met groot onderhoud worden via
de zogenaamde componentenmethode verwerkt. Bij het bepalen van de economische levensduur van de kosten voor
groot onderhoud heeft Dichterbij met ingang van 1 januari 2019 ervoor gekozen om aan te sluiten bij haar
meerjarenonderhoudsplan. Overeenkomstig de gebruiksduur worden de afschrijvingslasten ten laste van het resultaat
gebracht. De componenten welke vanaf 1 januari 2019 zijn geactiveerd zullen bij een kortere levensduur dan verwacht
conform het meerjarenonderhoudsplan gedesinvesteerd worden op basis van de resterende boekwaarde. Voor 1
januari 2019 werd de afschrijvingstermijn bepaald door de categorie activa waarin de component werd opgenomen
ongeacht de verwachte levensduur overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan.
Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in het boekjaar met circa€ 20.000 afgenomen ten opzichte van de
kosten bij ongewijzigde uitgangspunten.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
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worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het
weergeven van de financiële positie en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen. Dit betreft:
- de voorziening PBL,
- de voorziening jubilea,
- de voorziening langdurig zieken,
- de kortlopende schulden inzake PBL en meeruren, en
- de waardering van de vaste activa.
Verbonden rechtspersonen
Dichterbij heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn.
Het betreft:

Naam

Unik B.V.
Quli U.A.
lntVizier
SGLVG De Borg
SSZD

Rechtsvorm
B.V.
Coöperatieve ver. U.A.
Stichting
Stichting
Stichting

Statutaire
vestigingsplaats
Gennep
Diemen
Gennep
Den Dolder
Uden

Belang

Kapitaalbelang
Kapitaalbelang
Zeggenschapsbelang
Zeggenschapsbelang
Zeggenschapsbelang

Voor een toelichting van de verbonden rechtspersonen wordt verwezen naar toelichting op de balans, paragraaf 1.1.5.
kopje 3 Financiële vaste activa.
Unik B.V. gevestigd te Cuijk is een joint venture van Dichterbij en Assist Zorg waaraan de extramurale activiteiten die
worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet en Wmo met ingang van juli 2015 door Dichterbij zijn overgedragen.
Dichterbij bezit 51% van de aandelen van Unik. Er is geen sprake van beleidsbepalende invloed door Dichterbij en
derhalve zijn de cijfers niet meegeconsolideerd in de cijfers van Dichterbij.
Coöperatie Quli U.A. gevestigd te Diemen, is een initiatief van Dichterbij, Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn,
ARQ en ICT-bedrijf Ordina. Quli is een eHealth-platform dat de mens centraal stelt. De zorginstellingen brengen hun
visie op zorg in. Zij zien in ICT de aanjager van innovatie, ook in de zorg. Ordina brengt brede kennis van de
mogelijkheden van informatietechnologie in, en meer specifieke kennis van eHealth. Het belang in Quli U.A.
kwalificeert als een kapitaalbelang. Het belang van Dichterbij in Quli U.A. bedraagt 20% (1 van de 5 zetels). Het belang
van Quli U.A. in Quli B.V. bedraagt 45%.
Stichting lntvizier gevestigd te Heijen. De stichting is ingaande 2017 gestopt met haar werkzaamheden en zal op den
duur worden opgeheven. Dichterbij bezet op grond van de statuten één van de drie bestuurszetels van de stichting. Er
is nog geen (definitief) bestuursbesluit ten aanzien van de bestemming van het resultaat. Het zeggenschapsbelang
bedraagt 33%.
Stichting Landelijk Expertisecentrum SGLVG De Borg gevestigd te Den Dolder is een samenwerkingsverband van de
vier landelijk erkende behandelinstellingen (waaronder STEVIG) die zich richten op de diagnostiek en behandeling van
mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen. Het betreft een
samenwerkingsverband van vier partijen. Op grond van de statuten benoemt iedere deelnemer één lid van de raad
van bestuur. Op grond hiervan bezet Dichterbij één van de vier bestuurszetels van de stichting (belang van 25%).
Stichting Samenwerking ZZG - Dichterbij gevestigd te Groesbeek is een samenwerking met Zorggroep Zuid Gelderland
(ZZG) in zorgboerderij De Hagert in Wijchen. ZZG en Dichterbij exploiteren samen de zorgboerderij. Dichterbij heeft
een belang van 40,4%. Daarnaast bezet Dichterbij 1 van de 2 bestuurszetels van deze stichting.
Met ingang van 13 december 2019 is overeengekomen dat Stichting Dichterbij haar belang in De Bekkerie heeft
overgedragen.
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Stichting De Bekkerie gevestigd te Venlo is een initiatief van Rendiz Zorg B.V. en Dichterbij en exploiteert een bakkerij,
lunchroom en bibliotheek in Boekend (Venlo). De Bekkerie vervult een belangrijke functie voor de lokale samenleving
en biedt werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast De Bekkerie is ook
Koffieschenkerij De Genuujerie in Venlo onderdeel van Stichting De Bekkerie. Dichterbij bezet 1 van de 2
bestuurszetels van de stichting (belang van 50%).
De entiteit De Bekkerie is niet geconsolideerd met Dichterbij. De omvang van De Bekkerie is van verwaarloosbare
betekenis op het totaal (artikel 2: 407 BW). Daarnaast worden de omvangscriteria van artikel 2: 396 BW niet
overschreden als gevolg van consolidatie.
Daarnaast kent Dichterbij een steunstichting te weten Stichting Samenleven (gevestigd te Sambeek).
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming en een
natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de
onderneming 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.
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor
het verschaffen van het inzicht toegelicht.
1.1.4.2 Grondslagen voor waardering activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt
als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen,
maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een
belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die
zich naar waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze
niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst
en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming.
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Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op
bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa en op de niet aan
het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De (im)materiële vaste activa kennen de volgende levensduur:
- Immateriële vaste activa : 5 jaar
- Bedrijfsgebouwen : 6 - 40 jaar
- Machines en installaties : 10 - 40 jaar
- Andere bedrijfsmiddelen : 3 - 10 jaar
Bijzondere waardeverminderingen immateriële en materiële vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief geschat. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen
die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze
hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de
geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde) worden
bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare
waarde van het betreffende actief geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als er sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij
het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande
jaren geen bijzondere waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.
Dichterbij benadert de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige
kasstromen van haar zorgvastgoed op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid, zijnde op Dichterbij niveau.
De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn
ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in lege staat en kosten koper.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder
geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden
betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting, vindt waardering plaats tegen
de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief overdraagt aan een
deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend
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uit deze overdracht direct en volledig in de geconsolideerde resultatenrekening verwerkt, tenzij de winst op de
overdracht in wezen niet is gerealiseerd.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
Deelnemingen waarin de onderneming de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent (joint
ventures), worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. De
deelneming in Unik BV classificeert als joint venture op grond van de samenwerkingsovereenkomst die de
vennootschap heeft gesloten met de andere aandeelhouders van Unik BV.
Vervreemding van activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Bijzondere waardevermindering financiële activa
Vorderingen worden op iedere balansdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het
actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een vordering wordt geacht onderhevig te zijn aan een
bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat er na de eerste opname van de vordering
zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen
van die vordering en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat
vorderingen onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van
betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de stichting
toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting anders niet zou hebben overwogen en aanwijzingen dat een
debiteur failliet zal gaan.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een vordering wordt berekend als het verschil tussen
de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de effectieve
rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de resultatenrekening.
Financiële instrumenten
In de jaarrekening van Dichterbij zijn de volgende categorieën van financiële instrumenten opgenomen: financiële
vaste activa, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden, kortlopende schulden en
overlopende passiva. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten
bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na
de eerste opname worden de financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd:
- Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Rentebaten
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost.
- Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het
komende jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende schulden.
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een
deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de
onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is
van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het
overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
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Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een
passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van
elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs. De reële
waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te
maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
Onderhanden werk uit hoofde van DBBC's
Het onderhanden werk uit hoofde van DBBC zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de verwachte
opbrengstwaarde van het deel van de DBBC's dat op 31 december geleverd is. Hierbij is de op 31 december geldende
productgroepwaarde opgenomen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande
verrichtingen te koppelen aan de DBBC zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk
wordt het voorschot dat is ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in mindering gebracht.
Vorderingen en schulden
Verwezen wordt naar de toelichting bij de waarderingsgrondslagen onder de Financiële instrumenten.
Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringsverschillen
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan
het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen
voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk
budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kassen en banktegoeden. Rekening-courant schulden bij banken worden, indien van
toepassing, opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Indien liquide
middelen niet ter vrije beschikking staan wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Dichterbij is ingedeeld in bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen en algemene en
overige reserves.
Voorzieningen (algemeen)
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 in te schatten. Voorzieningen worden
opgenomen voor op balansdatum:
- bestaande verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
- risico's ter zake van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend boekjaar worden gemaakt, mits het maken van de kosten zijn oorsprong vindt in het
boekjaar of in een voorgaand boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal
boekjaren.
Personele voorzieningen worden indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is gewaardeerd tegen de
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De
disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt geeft de actuele marktrente weer. Het
tijdseffect is echter nihil waardoor uit praktische overwegingen de nominale waarde van de verplichting wordt
gehanteerd. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden
niet betrokken.
Dichterbij heeft voorzieningen getroffen voor de volgende specifieke situaties:
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Voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL)
Het persoonsgebonden budget levensfase (PBL) is een beloningsregeling tijdens het dienstverband waarbij sprake is
van een opbouw van rechten. Voor de werkgever ontstaat er derhalve een verplichting die bestaat uit de gespaarde
rechten op later verlof. Binnen de PBL-regeling zijn een tweetal overgangsregelingen voor met name oudere
medewerkers gecreëerd op grond waarvan toekomstige verplichtingen resulteren. Aangezien de omvang of het
moment van afwikkeling van deze verplichting onzeker is, worden de opgebouwde rechten opgenomen als
voorziening. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij rekening is gehouden met de kans op
voortijdige beëindiging van het dienstverband met de medewerker, de disconteringsvoet (0%) en de salarisstijging. De
disconteringsvoet is gebaseerd op een termijn van 5 jaar.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen heeft betrekking op toekomstige uitkeringen met betrekking tot
jubileumgratificaties en pensioenuitkeringen, zoals opgenomen in de CAO-gehandicaptenzorg. Dichterbij heeft de
voorziening bepaald door rekening te houden met de opbouw gedurende de resterende diensttijd tot het behalen van
het jubileum. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringen, rekening
houdend met de specifieke inhoud van de regeling en waarbij de blijfkans van de medewerker is gebaseerd op
ervaringscijfers, de disconteringsvoet (0%) en de salarisstijging. De disconteringsvoet is gebaseerd op een termijn van
15 jaar.
Voorziening nabetaling ORT inzake vakantiedagen
De voorziening ORT inzake vakantiedagen is gebaseerd op de rekenwijze conform de CAO (2017-2019).
Voorziening langdurig zieken
Voor medewerkers die per balansdatum langer dan 6 maanden ziek zijn en waarvan een reële verwachting is dat
betrokkenen uitstromen naar WIA of WAO, worden de verplichtingen voorzien, waarbij de verplichtingen van het
eerste halfjaar van 100% en van laatste jaar voor 70% worden meegenomen. In de berekening is rekening gehouden
met een herstelkans en met verschuldigde transitievergoedingen. Er is geen disconteringsvoet gehanteerd omdat de
voorziening in 2020/2021 zal aflopen wat er derhalve toe leidt dat het contant maken geen materieel effect heeft op
de hoogte van de voorziening.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
1.1.4.3 Grondslagen van resultaat bepaling
Algemeen
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 verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is,
de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de
opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. De beloning van het personeel
wordt als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloning overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van
terugbetaling door het personeel of verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
Voor de beloning met opbouw van rechten, sabbatical leave, meeruren e.d. worden de verwachte lasten gedurende
het dienstverband in aanmerking genomen. Op balansdatum wordt hiertoe een verplichting opgenomen.
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 voorzien en direct ten laste van het onderhavige
boekjaar gebracht. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel
of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op
contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.
De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband wordt gewaardeerd tegen contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor
belastingen waartegen contant wordt gemaakt geeft de actuele marktrente weer, zijnde de marktrente van
hoogwaardige ondernemingsobligaties/ het rendement op staatsleningen. Hierin zijn de risico's, waarmee bij het
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden, niet betrokken.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een
uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar
onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een
reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 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.
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Pensioenen
Dichterbij heeft voor haar werknemers een toegezegde-bijdrageregeling. Een toegezegde-bijdrageregeling is een
regeling waarbij een vaste premie wordt betaald ten gunste van een werknemer zonder enige resterende aanspraak
van of verplichting jegens die werknemer. 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 Stichting Dichterbij 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€ 12.426 (2018€ 12.028). Het
pensioengevend salaris is gemaximeerd op€ 107.593 (2018€ 105.075). 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.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de
dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. De
beleidsdekkingsgraad per balansdatum bedroeg 96,5% (2018: 101,3%). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is
124,8%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 8 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet
geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren.
Dichterbij heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Dichterbij heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen)
interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de op
nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële
vaste activa en effecten.
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Dichterbij in de
resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. Resultaten op transacties,
waarbij overdracht van activa en passiva tussen Dichterbij en de deelnemingen, zijn niet verwerkt voor zover deze als
niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn
verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting
verwerkt in het resultaat van Dichterbij.
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij
behoren.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en zal worden voldaan aan de daaraan verbonden voorwaarden.
Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de kosten
van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het
actief.
Leasing
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
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leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als
een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele
leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het
leaseobject te verkrijgen voordelen.
1.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in de verworven groepsmaatschappij
aanwezige geldmiddelen zijn van de aankoopprijs in aftrek gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde-hedges of kasstroom
hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit
financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het
instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.
1.1.4.5 Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normkader bij het opmaken van
deze jaarrekening gehanteerd.
1.1.4.6 Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van
de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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1.1.S TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-19

31-dec-18

(

(

Software

1.112.394

1.775.516

Totaal immateriële vaste activa

1.112.394

1.775.516

2019

2018

€

€

Boekwaarde per 1 januari
Af: afschrijvingen

1.775.516
-663.122

2.525.550
-750.034

Boekwaarde per 31 december

1.112.394

1.775.516

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.6.

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-19

31-dec-18

(

(

87.368.536
22.243.883
9.249.189
8.179.400
1.380.162

91.494.326
24.679.557
8.519.454
3.784.184
2.301.962

128.421.170

130. 779.483

2019

2018

(

(

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

130.779.483
9.852.185
(10.663.509)
(46.764)
(1.500.225)

132.273.027
6.387.108
4.092.223
(10.310.378)
(715.433)
(947.064)

Boekwaarde per 31 december

128.421.170

130.779.483

Toelichting:
Jaarlijks beoordeelt Dichterbij de resterende boekwaarde van de vervangen componenten wegens uitgevoerd groot onderhoud. Uit deze analyse
blijkt dat deze resterende boekwaarde met circa ( 140.000 p/j dusdanig beperkt is dat Dichterbij deze boekwaarde niet als een desinvestering
heeft verwerkt maar via de afschrijvingskosten verwerkt.
Dichterbij beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de Wlz. Voor dit vastgoed zijn met
ingang van 2012 de bekostigingsregels ingrijpend gewijzigd. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is
vervangen door bekostiging op basis van integrale tarieven. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de
beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg, is ook in 2019 -overeenkomstig RJ 121- getoetst of er een
aanwijzing is of de boekwaarde mogelijk niet kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. De kasstroom genererende eenheid is
vanaf 2018 bepaald op het niveau van Dichterbij geheel.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep verwijzen we naar het mutatieoverzicht onder 1.1.7.
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Onder de materiele vaste activa is voor een totaalbedrag van€ 3,2 miljoen aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het
economische eigendom heeft.
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.
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van€ 71,7 miljoen (2018: € 75,7 miljoen) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen,
waarvan€ 55,7 miljoen (2018: € 55,7 miljoen) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ) en het
ministerie van VWS, beheert door WFZ. De zorginstelling heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ onroerende
goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft de
zorginstelling zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te verstrekken op onroerende zaken
waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de langlopende schulden en naar het overzicht van de langlopende leningen
in bijlage 1.1.9.
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Overige deelnemingen
Overige vorderingen

607.884
1.350.000

628.341
3.344.029

Totaal financiële vaste activa

1.957.884

3.972.370

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Overige deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari
Bij: Resultaat deelnemingen
Af: Ontvangen dividend
Boekwaarde per 31 december
Overige vorderingen
Boekwaarde per 1 januari
Bij: Vrijval voorziening
Bij: Vordering inzake transitievergoedingen
Af: Vordering
Af: Mutatie KT-deel vorderingen
Af: Vordering inzake transitievergoedingen
Af: Voorziening
Boekwaarde per 31 december

2019
€

2018
€

628.341
191.633
(212.090)

906.366
220.755
(498.780)

607.884

628.341

3.344.029
15.000

1.815.000

(15.000)
(225.000)
(1.769.029)
1.350.000

1.769.029
(225.000)
(15.000)
3.344.029

Toelichting:
De overige vorderingen betreffen verder de volgende uitstaande leningen:
- SSZD: Dichterbij en ZZG zijn voor de realisatie van de woonzorgboerderij "De Hagert" in Wijchen een samenwerkingsverband aangegaan in de
vorm van een stichting. Aan deze Stichting Samenwerking ZZG-Dichterbij (SSZD) is in 2006 een lening verstrekt ter financiering van de
investeringskosten ad€ 4,5 miljoen. De uitstaande lening (looptijd 20 jaar, rente ingaande 2017: 2%) bedraagt ultimo 2019 nog€ 1.575.000. De
vordering uit hoofde van de aflossingsverplichting in 2020 ad€ 225.000 heeft een looptijd korter dan een jaar en is onder de overige vorderingen
verantwoord.
- Bekkerie: Met ingang van 31 december 2019 is overeengekomen dat Stichting Dichterbij haar belang in De Bekkerie overdraagt. De lening en
de hierop reeds getroffen voorziening zijn meegenomen in de eindafrekening en vallen daarmee tegen elkaar weg in het verloopoverzicht.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder
1.1.8.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
Kapitaal- en zeggenschapsbelangen
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam, rechtsvorm, en
vestlglng$plaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Zorg WMO/Jeugdwet
Unik B.V., Cuijk
Belangen met een negatief eigen vermogen:
Quli U.A., Renkum
Cliëntenplatform

Verschaft
kapitaal

Kapitaalbelang
(in%)

Eigen vermogen
(

Resultaat
(

114.158

51%

717.583

485.000

227.541

20%

(825.760)

(175.315)
309.685

Toelichting:
De deelnemingswaarde van Unik B.V. is gebaseerd op het verwachte resultaat 2019.
Quli U.A. heeft een negatief eigen vermogen. Op grond van statutaire bepalingen (artikel 10) kan er echter geen sprake zijn van een eventuele
bijstortingsverplichting en hoeft ter zake geen voorziening te worden gevormd. In meerjarenperspectief wordt een positief resultaat verwacht.
Het gepresenteerde vermogen is het saldo ultimo 2018.
In 2015 is, mede door Quli U.A., Quli B.V. opgericht en heeft 45% van de aandelen van Quli B.V. verkregen. Daarbij heeft de coöperatie haar
bezittingen ingebracht. Quli B.V. heeft ultimo 2018 een negatief exploitatieresultaat ad€ 209.668 en een positief eigen vermogen ad € 858.778.

4. Onderhonden werk uit hoofde von DBBC's
De specificatie is als volgt:

2019

(

3.534.700
(2,543.530)
(5.000)

Onderhanden werk DBBC's
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk

Stroom DBBC's

Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst

Af:
verwerkte
verliezen

3.071.333
(2.330.892)
740.441

986.170

Totaal onderhanden werk
De specificatie per categorie DBBC's
is als volgt weer te geven:

2018

Saldo per
31-dec-19

Af:
ontvangen
voorschotten
(

(

(

Onderhanden werk DBBC OFZ ambulant of klinisch

3.534.700

(5.000)

(2.543.530)

986.170

Totaal (onderhanden werk)

3.534.700

(5.000)

(2.543.530)

986.170

Toelichting:
De in het boekjaar in de resultatenrekening verwerkte opbrengsten uit onderhanden werken bedragen€ 3,5 miljoen (2018: € 3,1 miljoen).
Er heeft een afwaardering op het onderhanden werk DBBC's plaatsgevonden in 2019, de afwaardering bedraagt€ 5.000.
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5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot Wlz
Wl2
2018
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

2.057.222

566.956
(2.624.178)
(2.057.222)

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd ais:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2019

C

totaal
2.057.222

(591.937)

(591.937)
566.956
(2.624.178)
(2.649.159)

(591.937)

(591.937)

(591.937)

a

31-dec-19
€
(591.937)
(591.937)

31-dec-18

€

2.057.222
2.057.222

2019

€

2018
€

221.946.524
(222.538.461)

208.720.880
(206.663.658)

(591.937)

2.057.222

De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18
€

Vorderingen op debiteuren

817.708

917.448

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
6. Debiteuren en overige vorderingen

ANG FZ 2016
ANG FZ 2017
ANG FZ 2018
ANG FZ 2019
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Vordering deelnemingen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

€

121.182
1.923.750
2.098.020

336.973
2.652.208
1.414.611
340.667
1.317.544
3.876.924
579.419

327.433
564.484
1.187.317
738.587
7.878.221

11.336.054

Toelichting:
Nog te ontvangen bedragen
Dichterbij heeft in de jaarrekening 2019 een vordering opgenomen ad€ 2.360.860 aan betaalde transitievergoedingen in de periode 2015-2019
en aan de verwachte te betalen transitievergoedingen in 2020/2021 zoals opgenomen in de voorziening langdurig zieken. Het langlopend deel
van de vordering is de te verwachte te betalen transitievergoeding 2021, deze bedraagt€ 278.214. In 2018 was deze vordering geheel
langlopend en bedroeg€ 1.769.029.
De voorziening voor dubieuze debiteuren die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt€ 38.276 (2018: € 74.130).
In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van€ 75.000 (2018: € 75.000) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
7. Liquide middelen

31-dec-19

De specificatie is als volgt:

€

31-dec-18

€

Bankrekeningen
Kassen

29.676.980
80.997

26.994.412
93.228

Totaal liquide middelen

29.757.977

27.087.640

Toelichting:
De liquide middelen betreffen de banksaldi en de uitstaande kassen welke vrij beschikbaar zijn. De ontwikkeling van de liquide middelen wordt

verklaard aan de hand van het kasstroomoverzicht waar naar wordt verwezen.

PASSIVA
8. Eigen vermogen

31-dec-19

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18

€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

7.679.454
61.592.098
2.088.864

7.126.963
60.820.176
1.897.231

Totaal eigen vermogen

71.360.416

69.844.370

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:
Huisvesting
Totaal bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2019

€

Resultaatbestemmin!I

€

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

€

6.963

552.491

7.679.454

.126.963

552. 491

7.679.454

.

7 12
7

Saldo per
1-Jan-2019

Bestemmingsfonds:

Resultaatbestemmln!I
€

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

€

Reserve aanvaardbare kosten

60.820.176

771.922

61.592.098

Totaal bestemmingsfondsen

60.820.176

771.922

61.592.098

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-Jan-2019

Algemene reserve·s:
Algemene reserves

1. 897.231

191.633

2.088.864

1.897.231

191.633

2.088.864

Totaa algemene en overige reserves
l

€

Resultaatbestemmin!I

€

Overige
mutaties

€

Saldo per
31-dec-2019
€

Saldo per
1-jan-2018

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2018

Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene reserves

7.347.858
50.765.307
1.676.476

9.054.869
220.755

779.105

-1.000.000
1.000.000

7.126.963
60.820.176
1.897.231

Totaal eigen vermogen

59.789.641

10.054.729

Het verloop is als volgt weer te geven:
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€

€

€

69.844.370
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Toelichting:
In de bestemmingsreserve huisvesting worden de resultaten verantwoord die worden behaald als gevolg van de verkoop van (kleinschalige)
woningen en gebouwen. In 2019 zijn onroerende zaken verkocht, waarbij per saldo een boekwinst is gerealiseerd van
€ 552.491. De boekwinsten kunnen worden aangewend voor extra afschrijvingen op de boekwaarde van andere (goedgekeurde) investeringen.
Er zijn door derden geen (verdere) voorwaarden gesteld.
De resultaten van de deelneming Unik B.V. worden via de resultaatbestemming aan de algemene reserve gedoteerd.
9. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening uitgestelde beloningen
Voorziening PBL
Voorziening nabetaling ORT inzake
vakantiedagen
Voorziening assurantie e.r.
Voorziening langdurig zieken
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2019
3.289.700
4.855.000
320.966
140.200
1.193.153
9.799.019

Dotatie

898.092
99.587

Onttrekking

Vrijval

(224.186)
(1.143.733)

{196.228)
(129.854)

(837)
1.271.702
2.269.381

(1.089.0(>5)
(2.457.821)

(140.200)

(59.384)
(525.666)

Saldo per
31-dec-2019
3.767.378
3.681.000
320.129
1.316.406
9.084.913
31-dec-2019
1.548.496
7.536.417
2.926.711

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan > 5 jaar
Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening voor uitgestelde beloningen wordt gevormd ter dekking van de uitkeringen conform de CAO gehandicaptenzorg in het kader van
een (12 ½-, 25- of 40-jarig) jubileum en pensionering of vervroegde uitdiensttreding. De voorziening bedraagt ultimo 2019 € 3,8 miljoen en is
gebaseerd op de toekomstige uitkeringen tijdens het dienstverband van de medewerkers, waarbij rekening is gehouden met het verwachte
verloop in het medewerkers-bestand. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse salariskostenstijging van 2,73% en een
disconteringsvoet van 0% (in 2018 respectievelijk 2,2% en 0,78%). De vrijval wordt voornamelijk gedreven door verloop in het
personeelsbestand.
Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL}
In de CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een Persoonlijk Budget Levensfase voor met name
oudere medewerkers. In de voorziening is rekening gehouden met de volledige afdekking van de afspraken uit het zogenaamde overgangsrecht
voor de (per 1 januari 2010) 45-49-jarige en de 50- t/m 54-jarige medewerkers. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse
salariskostenstijging van 3,1% en een disconteringsvoet van 0% (in 2018 respectievelijk 2,2% en -0,05%). De voorziening is berekend op een
bedrag van€ 3,7 miljoen. De vrijval wordt voornamelijk gedreven door wijzigingen in de omvang van het dienstverband van de medewerkers die
onder de overgangsregeling vallen.
Voorziening nabetaling ORT Inzake vakantiedagen
In lijn met het advies vanuit VGN en de beleidslijn vanuit Coziek is een voorziening gevormd voor een nabetaling van ORT over vakantiedagen.
Voor de voorziening is de rekenwijze conform de CAO 2017-2019 gehanteerd. In 2019 zijn nog rechten uitbetaald.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor
betreffende medewerkers. Voor medewerkers die per balansdatum langer dan 6 maanden ziek zijn, worden de verplichtingen voorzien, waarbij
de verplichtingen van het laatste jaar voor 70% worden meegenomen. In de berekening is rekening gehouden met een herstelkans en met

verwachte verschuldigde transitievergoedingen. De vrijval wordt voornamelijk gedreven door de wijziging in de berekening van toekomstige
transitievergoedingen.

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar}
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18
€

Schulden aan banken

45.768.519

49.071.151

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

45.768.519

49.071.151
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2019

2018

Stand per 1 januari
Af: aflossingen

52.373.784
(3.635.965)

55.851.441
(3.477.657)

Stand per 31 december

48.737.819

52.373.784

Kortlopend deel van de langlopende schulden

(2.969.300)

(3.302.633)

Stand langlopende schulden per 31 december

45.768.519

49.071.151

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

€

€

2019

2018

€

€

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan > 5 jaar

3.302.633
49.071.151
35.860.627

2.969.300
45.768.519
32.330.545

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden (1.1.9).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De omvang van de leningenportefeuille omvat ultimo 2019 een bedrag van€ 48,7 miljoen waarvan in de loop van 2020€ 3,0 miljoen wordt
afgelost. Op de uitstaande leningen worden de geactiveerde leningskosten (met name disagio) in mindering gebracht. De boekwaarde bedraagt
ultimo 2019€ 344.000 (2018: € 363.000).
De leningen van Dichterbij zijn op balansdatum voor een bedrag van€ 2,7 miljoen geborgd door het Ministerie van VWS en voor een bedrag van
€ 31,8 miljoen bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. De gewogen gemiddelde rente op de langlopende
schulden bedraagt 2,55 % (2018: 2,54%). De reële waarde van de leningen bedraagt€ 58,3 miljoen.
Eind december heeft een vervroegde aflossing plaatsgevonden van een in januari 2020 verschuldigde aflossing ad€ 333.333.
Dichterbij heeft ten behoeve van het WFZ, Rabo en ABN-Amro hypotheek- en pandrecht verleend op een aantal specifiek benoemde onroerende
goederen tot zekerheid van (onder meer) alle huidige en in de toekomst verschuldigde rentekosten en aflossingen. Dichterbij heeft aan het WFZ
en VWS een eerste recht van hypotheek verleend tot een bedrag van€ 44,9 miljoen, aan de Rabo tot een bedrag van€ 27,4 miljoen en aan ABN
Amro tot een bedrag van€ 9,8 miljoen (bedragen zijn gebaseerd op boekwaarde van desbetreffende panden op moment van
zekerheidverstrekking).
ll. overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

€

(

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
PBL-verlofrechten
Nog te betalen kosten
Schulden aan Justitie

6.782.091
2.969.298
6.979.627
422.636
1.482.972
5.216.794
3.708.711
13.670.000
4.956.722
577.013

6.608.032
3.302.631
5.442.468
419.449
1.484.977
4.900.994
4.052.948
13.172.000
4.661.717
1.531.137

Totaal overige kortlopende schulden

46.765.864

45.576.353

Toelichting:
De aflossingsverplichtingen in 2020 van langlopende leningen ad€ 3 miljoen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
Onder de nog te betalen kosten zijn onder meer opgenomen de te verwachte kosten voor inhuur personeel ad€ 0,8 miljoen (2018: € 0,6
miljoen) en de per balansdatum verschuldigde rentekosten ad€ 0,8 miljoen (2018: € 0,8 miljoen).
Onder de kortlopende schulden zijn posten opgenomen met een verwachte looptijd van meer dan 1 jaar. Dit gaat om de PBL verlofrechten

en meeruren voor een bedrag van circa€ 12,8 miljoen (2018: € 12,2 miljoen).
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Financiële Instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt
en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of
markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit
voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de
financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van
het bedrag van de krediet- of marktrisico's.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij één zorgkantoor en het Ministerie van Justitie en
Veiligheid. Dichterbij loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen
en liquide middelen. Dichterbij heeft procedures en richtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Indien er
een risico is wordt hiermee rekening gehouden (bijv. voorziening oninbaarheid debiteuren). Deze wordt in mindering gebracht op het nominaal
uitstaande bedrag. Periodiek beoordelen we de eventuele kredietrisico's.
Renterisico
Dichterbij mitigeert het renterisico door een goede spreiding van de rente herzieningsdata en vervaldata van leningen en door een goede
matching van de investeringen in de materiële vaste activa en de portefeuille van leningen/financiering. Ten behoeve van de langlopende
leningen zijn overwegend vaste renten overeengekomen met de financiers. Dichterbij loopt renterisico als gevolg van volatiliteit van variabel
rentende leningen en als gevolg van herfinanciering van vastrentende leningen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende
schulden, benadert de boekwaarde ervan of is belangrijk hoger voor de langlopende leningen door de lage rentestanden.

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacalculaties door zorgkantoren, zorgverzekeraars en Ministerie van Justitie en Veiligheid op de gedeclareerde
zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacalculaties zijn
vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
Niet geëffectueerde verkoop
Ultimo 2019 is verkoop van terreinen te Velp en Gennep overeengekomen welke nog niet is geëffectueerd.
Investeringverplichtingen
Ultimo 2019 is ten behoeve van de uitvoering van bouwprojecten voor circa€ 127.168 aan goedgekeurde (lnvesterings-) verplichtingen
aangegaan die niet als zodanig uit de balans blijken. Voor de voormalige instellingsterreinen dienen nog ingeschatte sloopwerkzaamheden
uitgevoerd te worden ter grootte van circa€ 55.000 welke worden gedekt uit de verwachte toekomstige opbrengsten uit de verkoop van de
gronden van deze instellingsterreinen.
Huur- en leaseverplichtingen
Dichterbij huurt een aantal in gebruik zijnde onroerende goederen. De huurcontracten hebben verschillende looptijden variërend van 1 tot 12
jaar. In onderstaand overzicht zijn de huurverplichtingen voor deze jaren opgenomen. De huurverplichtingen zijn zonder een jaarlijkse indexering
opgenomen.
Specificatie huurverplichtingen per
liaar
(afgerond op€ 1.000)
Jaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Totaal
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Bedrag
8.550
5.195
4.552
3.903
3.152
2.241
1.696
1.141
780
391
282
125
31.450

dicht:rbij

Stichting Dichterbij heeft verschillende leasecontracten afgesloten voor vervoermiddelen. Per jaareinde bedraagt de verplichting per saldo€
1.314.518 hetgeen uitgesplitst kan worden als volgt:

- <1 jaar: € 515.083
-1-5 jaar:€ 750.896
->5 jaar: € 48.539

Dichterbij least daarnaast hardware en apparaten. Per jaareinde bedraagt de verplichting per saldo€ 54.167, hetgeen uitgesplitst kan worden als
volgt:
-<1 jaar:€ 28.500
-1-5 jaar:€ 2 5.667
->5 jaar:€ 0
De verplichting inzake verzekeringspremies voor komend jaar aan de verzekeraar van Stichting Dichterbij bedraagt€ 400.000.
De verplichting inzake service en onderhoud van alarmeringsystemen en zorg op afstand voor komend jaar bedraagt€ 880.000.
Mogelijke rechten of verplichtingen In het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
Kredietfaciliteit
Ultimo 2019 heeft Dichterbij een gecommiteerde kredietfaciliteit tot een bedrag van€ 18,5 miljoen. De kredietovereenkomst is per 1-10-2018
verlengd met een looptijd van 2 jaar. Dichterbij dient te voldoen aan de volgende financiële convenanten:
- een solvabiliteitsratio groter dan 20%;
-een positief netto-operationeel jaarresultaat.
Tot zekerheid voor alle betalingen die de kredietgever te vorderen heeft (zoals uit hoofde van met name verstrekte geldleningen en verleende
kredieten) heeft Dichterbij het recht van hypotheek verleend tot een bedrag van€ 27,4 miljoen (te vermeerderen met renten, boeten en kosten)
op een aantal specifiek benoemde onroerende goederen.
Deelname WfZ
Dichterbij is deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), inclusief uitvoering WFZ voor het VWS. De deelnemers zijn conform de
regels van het WFZ gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van het WFZ minder bedraagt dan het garantieniveau.
Het obligo is maximaal 3% van de schuldrest van de geborgde leningen en bedraagt€ 1,1 miljoen.
Convenantafspraken
Er is sprake van een aantal convenantafspraken met de banken ABN-Amro en Rabobank. Deze betreffen:
- Rabobank: een solvabiliteitsratio ultimo van het boekjaar groter dan 20% en een positief netto operationeel resultaat;
- ABN-Amro: een garantievermogen ultimo van het boekjaar groter dan 20%.
De afspraken worden ultimo 2019 gehaald.
Derdenhypotheek
Dichterbij heeft een hypotheek verleend van maximaal€ 2,5 miljoen op een perceel in eigendom ten behoeve van een derde partij.
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BATEN
13. Opbrengsten zorgprestatles en maatschappelijke ondersteuning

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

Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid (forensische zorg; exclusief subsidies)

Overige zorgprestaties
Totaal

2018
€

2019
€

De specificatie is als volgt:

222.513.444

209.112.296

5.870.153

6.216.010

236.876.241

222.370.911

8.492.644

7.042.605

Toelichting:

De gebudgetteerde zorgopbrengsten van Dichterbij zijn opgebouwd uit een tweetal componenten: het wettelijk budget voor WLZ-zorg (inclusief de
subsidieregeling extramurale behandeling van Zorginstituut Nederland) en het budget Forensische Zorg.
De totale opbrengsten WLZ stijgen met€ 13,4 mln. waarvan 0,57 mln betrekking heeft op 2018 en die van Forensische Zorg met€ 1,5 mln.

Omzet WLZ-zorg: de middelen voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijk beperking worden toegekend op basis van de beleidsregels van de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en op basis van de werkelijk gerealiseerde zorgvolumes tegen de met het zorgkantoor afgesproken tarieven. De
stijging van het wettelijk budget WLZ in 2019 ten opzichte van 2018 is voor€ 7,4 mln. het gevolg van de jaarlijkse indexatie (3,9%). De herijking van de
tarieven op basis van een landelijk kostprijsonderzoek leverde ons circa€ 2,7 mln. op. Door de nieuwe beleidsregel vervoer in 2019 werd het vervoer

ongeveer kostendekkend door een verruiming van het budget met circa€ 2,1 mln.
Het minder volume van 24-uurs verblijf werd ruimschoots gecompenseerd door meerzorg, extramurale behandeling en zorgverzwaring.
In het saldo van de WLZ is ook het resultaat voorgaande jaren verrekend. De jaren voor 2019 zijn nu volledig afgerekend.

Omzet Forensische Zorg: met het Ministerie van J&V is een afspraak overeengekomen voor het leveren van forensische zorg aan cliënten met een
strafrechtelijke titel. Naast de jaarlijkse indexatie is de omzet toegenomen door een volumestijging, vooral bij de ambulant uren behandeling.

14. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Rijkssubsidies
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies

1.238.945

1.238.436
187.275

Totaal

1.238.945

1.425.711

Toelichting:

De daling van de opbrengsten uit overige subsidies ten opzichte van 2018 wordt vooral veroorzaakt door de subsidie de Baersdonck in 2018. In 2019 is

geen realisatie geweest op de Baersdonck.

15. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Opbrengsten dagbesteding
Detacheringsopbrengsten
Verhuur onroerend goed
Opbrengsten en kosten voorgaande jaren
Overige opbrengsten

540.952
1.513.547
984.474
1.089.607

612.940
1.324.908
1.087.505
183.210
1.474.161

Totaal

4.128.580

4.682.723

Opbrengsten en kosten voorgaande jaren zijn niet langer als separate categorie onder de overige bedrijfsopbrengsten gepresenteerd. De kosten en
opbrengsten die betrekking hebben op voorgaande jaren zijn gerubriceerd onder de kosten en/of opbrengsten die het betreft. Gezien de beperkte

omvang van de kosten en opbrengsten voorgaande jaren in de vergelijkende cijfers,€ 183.210 voor verdere uitsplitsing, zijn de vergelijkende cijfers niet
geherrubriceerd.
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LASTEN
16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

115.179.968
19.089.752
9.264.963
6.715.487
150.250.170
15.731.862

104.834.423
17.247.503
8.760.099
5.806.529
136.648.554
13.097.397

Totaal personeelskosten

165.982.032

149.745.951

2.442
264
2.706

2.410
205
2.615

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden:
Zorg
Ondersteuning
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting:
Op de lonen en salarissen is de vordering compensatie transitievergoedingen in mindering gebracht.
17. Afschrijvingen op vaste activa

De specificatie is als volgt:
Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

2019

663.122
10.663.509

11.326.631

2018

€

750.034
10.310.378

11.060.412

Toelichting:
De daling van de afschrijvingskosten van de immateriële vaste activa wordt vooral veroorzaakt door het volledig afschrijven van activa in 2018 en 2019
naar een boekwaarde van nihil.
De stijging van de afschrijvingen op materiële vaste activa wordt veroorzaakt door het versneld afschrijven van een deel van de panden, in het kader
van herontwikkeling Horst, wat in 2018 nog niet versneld werd afgeschreven. Dit leidt tot een versnelde afschrijvingslast in 2019 van€ 175.000.
Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar het mutatieoverzicht {1.1.6 en 1.1.7).
18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:
Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

2019

46.764

Terugname bijzondere waardevermindering van:
- materiële vaste activa
Totaal

2018
€

€

715.433

{4,092.223)
46.764

(3,376.790)

Toelichting:
De vaste activa zijn beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen die mogelijkerwijs voortvloeien uit de gekozen koers vanuit het strategisch
vastgoedbeleid en ontwikkelingen in de omgeving van Dichterbij. Als gevolg van deze beoordeling ten aanzien van de gekozen koers heeft geen
impairment plaatsgevonden. Wel zijn in 2019 panden buiten gebruik gesteld, leidend tot een impairment van€ 46.764.
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19. Overige bedrilfs/costen

De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing

15.209.063
18.377.575
12.170.377
7.806.780
8.670.966

14.283.308
17.731.377
12.007.905
7.222.242
8.616.153

Totaal overige bedrijfskosten

62.234.761

59.860.984

Toelichting:

De overige bedrijfskosten nemen toe ten opzichte van voorgaand jaar. De toename in de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt verklaard door
een toename van voedingskosten wat komt door een hoger btw tarief met ingang van januari 2019 en hogere schoonmaakkosten. De toename in de
algemene kosten wordt verklaard door een toename van advieskosten.

10. Financil!le baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2019

€

2018

€

34.349
191.632
225.981

38.600
220.755
259.355

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

(1,363.513)
(1.363.513)

(1,393.413)
(1.393.413)

Totaal financiële baten en lasten

(1.137.532)

(1.134.058)

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten

Toelichting:

De financiële baten en lasten zijn gedaald, per saldo leidt dit tot een toename van financiële lasten ad€ 3.474. De zichtbare toename valt te verklaren
door een lager resultaat deelneming waardoor de financiële baten zijn afgenomen. De daling van de financiële lasten wordt met name verklaard door
de daling van de rentekosten als gevolg van afname van het saldo van de leningen gedurende 2019. Om gelijke redenen dalen ook de rentebaten.
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21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT}
Toelichting:
De WNT is van toepassing op Stichting Dichterbij. Het voor Stichting Dichterbij toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 179.000 (het

bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse IV, totaalscore 11 punten).
1. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2019
bedragen x C 1

M.E.J.M. Caubo

Functiegegevens

Voorzitter RvB

Lid RvB

7/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Ja

Ja

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking ?

Bezoldiging

C.G.H.M. Stallenberg

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

157.862

166.629

Bezoldiging

169.280

175.210

Individueel toeoasseliike bezoldioinosmaximum

176.058

179.000

Onverschuldigd betaald en nog niet
terunnntv;inn"n h"rlr,in

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschr ijding al dan niet is

N.v.t.

N.v.t.

wegens
Toelichting op de vorderng
i
onverschuldiode betalina

N.v.t.

N.v.t.

M.E.J.M. Caubo

C.G.H.M. Stallenberg

-

1/l - 31/12

Beloningen betaalbaar op termijn

11.413

-n

11. 581

Gegevens 2018

bedragen x C 1

Functiegegevens

Voorzitter RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Omvang dienstverband (als dee lt ijdfactor in fte)

1,0

-

Dienstbetrekking ?

Bezoldlglng

Lid RvB

Ja

Bezoldiging

-

171.020

Ind ividueel toepassel ijke bezo ldigingsmaximum

-

172.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaa r op termijn

159.645
11.375

lc. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegeve ns 2019

bed ragen x C 1

L J.P.M. Fnssen

A.M.L.M. NehssenH."Jnssen

A J. Oom�

Lid

1/1 - 31/12

Ud

1/1 - 31/12

1/1 · 31/12

22.500

15.000

15.000

17.900

1;,900

Functleoeoevens

Voorzltter

Aanvang en einde functieve rvulling in 2019

Bezolcllglng
Bezold1g1ng

Individueel toepasselijke. bezoldic_i1nosmax1mum

Onverschuldigd betaald en nog

lt�r

,....... h...Aran

niet

26.850
N.v.t.

N.v .t.

N.\/.t.

Reden waarcm de overschrijdin9 a dan niet is
l

N.v.t.

N.v.t.

N,1,1.t.

Toelichting op de vordenng wegens
onverschuld1gde betaling

N. v .t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018
bcdrilgcn ,c C 1
Fun�e g even,s
Aanvang en einde functievervulling in 2018

l.J.P,M. Fr l"iC.Cn

A.M.L.11. Ne:hsscn
11"111"1.��n

A.J. Ooms

ud

ûd

1/1 • 31/12

1/1 · 31/12

22.500

15.000

15,000

25.800

17.200

17.200

Voorzitter
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezold1g1ng
fndiv1duee toepasselijke bezald1g1ngsmax1mum
l
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lc. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
Gegeven� 2019
bedragen x C 1

E.J.J. Jenmssen

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging
8ezoldïging

1

individueel toepasserijke bezold1gin9smax1mum

H.E.M. van Rees

C.C. Exterkate

Lid

Ud

Ud

1/1 - 31/12

1/1 · 31/12

1/1 - 31/12

15.000

15,000

15.000

17,900

17.900

17.900

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelfchting op de vordering we9ens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.'w'.t.

N.v.t.

E. J.J. Jennisscn

tl.E.H. van Rees

IJd

e.c. Exterk11tc

Ud

Lfd

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Onverschuldigd betaald en nog niet
•n ho.,·lcao
lter

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Cic;Oevens 2018
bedragen x C t
Funàlqege,n,ns
Aanvang en einde funct1evervull1ng in 2018

Bezolëllglng
Bezoldîgin,;i
Individueel toepasselijke bezaldigingsmaximum

l 5.000

17.200

15.000

17,200

15.000

17.200

lc. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
Gegevens 2019
bedragen x C 1

Functiegegevens
,Aanvang en einde functievervulling in 2019

F.S. Stals

Lid
l/l - 31/12

-.,.,Zoldlglng
Bezoldiging
fndtvidueeT toepasselijke bezoldigingsmax1mum
Onverschuld[gd betaald en nog niet
lt.ar ,-�n•· , ... nnPn h-..lr;,in
Reden waarom de overschrijdlm� al dan niet 1s
l•,...,.--.-•--,n
Toelichting op de vordering wegens
anverschuldiçde betaling

15,000

17,900
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

�·ev..,..2018
be:drage:n x C 1

Functle.9egevAanvang en einde funct1evervulfîng 1n 2018

Bezoldlglng
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldig1ngsmax1mum

F.S. Stals

Lid

-

-

-

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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2019

22. Honoraria accountant

€

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

2018

€

203.280

213.600

203.280

213.600

Toelichting:

Het totale honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op het honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening over

het boek'aar waarop de aarrekeni betrek.kin heeft. De controle van de nacalculatie is lnbe re en In hetcontrolebud et.
23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Van transacties met verbonden partijen is
sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en 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 21.

24. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Dichterbij heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 14 april 2020.
De raad van toezicht van de Stichting Dichterbij heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering
van 11 mei 2020.

25. Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling opgenomen in paragraaf 1.1.2.

26. Gebeurtenissen na balansdatum
Coronacrisls
Halverwege maart 2020 heeft de Nederlandse overheid beleid opgesteld en de eerste maatregelen getroffen om het Corona-virus
Covid-19 (hierna Corona-virus) te beheersen en bestrijden. Deze maatregelen en de impact daarvan zijn ongekend. Hoewel Dichterbij

daarvóór achter de schermen al volop bezig was scenario's en voorzorgmaatregelen te treffen voor de zorg, kwam dat vanaf half
maart in een stroomversnelling. Dichterbij doet er alles aan om in deze crisis zo goed mogelijk voor haar cliënten te blijven zorgen,
dat is prioriteit nummer één.

Dichterbij heeft in deze stroomversnelling echter drastische maatregelen moeten treffen, hetgeen aanzienlijke impact heeft op onze
cliënten, op de medewerkers, op alle processen maar ook op de financiën. Zo zijn bijvoorbeeld nagenoeg alle dagbestedingslocaties

tijdelijk gesloten, kan het logeren en sommige behandeling van cliënten geen doorgang vinden. Dichterbij heeft rondom
medewerkers en activiteiten, waar mogelijk, de aanbevelingen van de overheid en het RIVM gevolgd.

De realiteit van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. Of de reeds genomen

maatregelen effectief zijn en hoe lang zij nodig zijn, kan op dit moment niet met enige zekerheid worden vastgesteld. Het is ook niet
denkbeeldig dat in de komende periode maatregelen worden verlengd of dat nieuwe maatregelen moeten worden genomen. De
gevolgen van alle maatregelen op de financiële prestaties van Dichterbij zijn op dit moment niet goed in te schatten.

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat haar beleid er op gericht is de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk
te beperken. Op 23 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland per brief financiële helderheid verschaft aan zorgaanbieders in de

langdurige zorg. Het doel is om de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het)
zorg(landschap) op langere termijn te borgen. Met als uitgangspunt dat een negatief effect van de coronacrisis op de financiële

positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd, zijn er maatregelen van tijdelijke aard geboden rondom financiering van extra
kosten, compensatie van omzetderving en doorbetaling van voorschotten om de liquiditeit op peil te houden. Wij volgen deze
ontwikkelingen nauwgezet en zullen, waar van toepassing, tijdig hierop inspelen.
Desondanks is de impact van de gehele coronacrisis afhankelijk van de mate, gevolgen én de duur van de crisis en bestaat hier grote

onzekerheid over. Wij weten redelijkerwijs nog niet wat dit uiteindelijk voor ons gaat betekenen. Gezien de getroffen maatregelen en
de reeds toegezegde maar nog te maken aanspraken op overheidssteun gaan wij uit van de continuïteitsveronderstelling.

34/Jaarrekening 2019

dicht:rbij

Overig
Behoudens voorgenoemde hebben zich verder na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de

jaarrekening.

27. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

M.E.J. Caubo

W.G.

P.H.A. Frissen

W.G.

e.c. Exterkate

W.G.

H.P. Kip
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W.G.

C.G.H.M. Stallenberg

W.G.

H.E.M. van Rees

W.G.

F.S. Stals

11 mei 2020

11mei 2020
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1.2 OVERIGE GEGEVENS
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1.2 OVERIGE GEGEVENS
1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
De exploitatierekening sluit met een voordelig saldo ad€ 1.516.046.

1.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Dichterbij heeft geen nevenvestigingen.

1.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Deloitte Accountants B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9901
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Dichterbij te Gennep

VERKLARING OVER DE IN DE JAARVERSLAGGEVING 2019 OPGENOMEN
JAARREKENING
Ons oordeel
Wij hebben de in de jaarverslaggeving 2019 (hierna: jaarverslaggeving) in hoofdstuk 1.1 opgenomen
jaarrekening 2019 (hierna: jaarrekening) van Stichting Dichterbij te Gennep gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Dichterbij op 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2019.

2.

De resultatenrekening over 2019.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Dichterbij zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus
Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Dichterbij. In de toelichting op pagina 34 en 35 in de jaarrekening heeft de raad van bestuur de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geeft zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk is
om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en financiële gezondheid
van Stichting Dichterbij. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARVERSLAGGEVING OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving andere informatie, die
bestaat uit:
•
De overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van de RVW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige
gegevens in overeenstemming met de RVW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
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•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Maastricht-Airport, 11 mei 2020
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: P.G.M. Retra AA
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