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1 Balans 
 

ACTIVA (Bedragen x € 1.000)  31 december 2020 31 december 2019 

Vaste activa    

Materiële vaste activa 1 1.594 1.697 

Totaal vaste activa  1.594 1.697 

    

Vlottende activa    

Debiteuren en overige vorderingen 2 695 606 

Liquide middelen 3 1.943 2.001 

Totaal vlottende activa  2.638 2.608 

    

Totaal activa  4.231 4.304 

 

  
 

  

PASSIVA (Bedragen x € 1.000)  31 december 2020 31 december 2019 

Eigen vermogen 4   

Kapitaal  - - 

Bestemmingsreserves  331 458 

Algemene en overige reserves  3.223 3.171 

Totaal eigen vermogen  3.555 3.629 

    

Voorzieningen 5 75 18 

    

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)  - - 

    

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)    

Overige kortlopende schulden 6 602 658 

Totaal kortlopende schulden  602 658 

    

Totaal passiva  4.231 4.304 
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2 Resultatenrekening 
 

  

(Bedragen x € 1.000)  2020 2019 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:    

    

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning 

7 4.562 4.699 

Subsidies (exclusief WMO) 8 502 - 

Overige bedrijfsopbrengsten 9 339 436 

Som der bedrijfsopbrengsten  5.403 5.134 

    

BEDRIJFSLASTEN:    

    

Personeelskosten 10 5.004 4.067 

Afschrijvingen materiële vaste activa 1 106 108 

Overige bedrijfskosten 11 368 724 

Som der bedrijfslasten  5.477 4.899 

    

BEDRIJFSRESULTAAT  -74 236 

    

Financiële baten en lasten  0 0 

    

RESULTAAT BOEKJAAR  -74 236 

    

RESULTAATBESTEMMING    

    

Het resultaat is als volgt verdeeld:  2020 2019 

Bestemmingsreserve WMO  -126 94 

Alg reserve expl. Resultaten overig geen Wlz  20 116 

Algemene reserve  32 26 

Totaal  -74 236 
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3 Kasstroomoverzicht 
 

(Bedragen x € 1.000) Ref.   2020     2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

Bedrijfsresultaat   -74   236 

       

Aanpassingen voor:       

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1 106   108  

- mutaties voorzieningen 5           57         -19  

   163   90 

Veranderingen in werkkapitaal:       

- debiteuren en overige vorderingen 2 -119   35  

- overige kortlopende schulden 6         -26          64  

           -144             98 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   -56   424 

       

Ontvangen interest  -   -  

Betaalde interest  -   -  

   -   - 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   -56   424 

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1      

Investeringen materiële vaste activa  -3   -102  

Desinvesteringen materiële vaste activa            -            0  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -3   -102 

       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

Nieuw opgenomen leningen  -   -  

Wijziging opgenomen aflossing 2019 / 2018  -   -  

Aflossing langlopende schulden            -             -  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten             -             - 

       

Mutatie liquide middelen             -59             322 

       

Stand liquide middelen per 1 januari   2.001   1.679 

Stand liquide middelen per 31 december           1.943           2.001 

Mutatie liquide middelen 4  -59   322 
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4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 

 
Algemene gegevens en groepsverhoudingen 

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis (KvK (41019780) is statutair gevestigd te Assen, het 

adres van de hoofdvestiging is Industrieweg 15.  

De belangrijkste activiteiten van de stichting is het verlenen van intramurale zorg (Wlz), 

extramurale zorg (Zvw) en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). 

De stichting valt onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding (KvK 0410216). 
 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, beginnend op 1 januari 2020 

dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.  

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het 

resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling, er 

is bij het bestuur geen aanleiding om twijfel te hebben bij de continuïteit van de 

organisatie. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Jaarverslaggeving ‘Regeling verslaggeving 

WTZi, (RvW)’ en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging 

Topfunctionarissen (WNT). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 

activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op historische kosten en zijn hiermee 

ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van voorgaand jaar. 

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

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist oordelen ten aanzien van 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 periodiek beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  

De waarderingsgrondslagen van materiële vaste activa en voorzieningen zijn het meest 

kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen een aantal schattingen 

en veronderstellingen. De opbrengsten vanuit de Corona-compensatie is een specifieke 

post die in de jaarrekening 2020 aan schattingen onderhevig is. 

 

Consolidatie 

De gegevens van de jaarrekening Stichting Zorggroep Drenthe Thuis zijn opgenomen in 

de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Drenthe Holding. 

Naast de jaarrekening van Stichting Zorggroep Drenthe Thuis zijn de gegevens verwerkt 

van de drie andere dochterstichtingen vallende onder Stichting Zorggroep Drenthe 

Holding opgenomen.  

Hierbij zijn de onderlinge transacties van de dochterstichtingen geëlimineerd. 
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Dit betreft de volgende stichtingen: 

• St. Zorggroep Drenthe, Assen,   kapitaal van € 272, KvK 04087125 

• St. Zorg aan Huis Friesland, Assen,  kapitaal van € 0,  KvK 01126251 

• St. Zorg aan Huis Groningen, Assen, kapitaal van € 0,  KvK 01126254 

 

Verbonden rechtspersonen 

Alle stichtingen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als 

verbonden partij. Transacties tussen deze stichtingen worden in de consolidatie 

geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting Zorggroep Drenthe Holding aan te 

merken als verbonden partij. De transacties bestaan grotendeels uit diensten geleverd 

door en vanuit Stichting Zorggroep Drenthe aan Stichting Zorggroep Drenthe Thuis. De 

transacties zijn aangegaan onder normale marktvoorwaarden. 

 

Grondslagen van waardering van 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 aan het eind van het boekjaar in de balans verwerkt. Op dat moment 

wordt bepaald of de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 

toevloeien en kan de kostprijs of waarde van het actief betrouwbaar 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. De omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 

plaatsvinden kan op betrouwbare wijze worden vastgesteld.  

 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie 

ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn 

overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de 

resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die 

dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de 

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

niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

 

Materiële vaste activa 

De 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, bij bedrijfsgebouwen wordt, vanaf 2015, een restwaarde gehanteerd. Er 

wordt afgeschreven vanaf het jaar waarin het actief in gebruik genomen is. Op 

bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven.  

 
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenmethode geactiveerd. Hierbij 

worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 

 
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:  
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• Bedrijfsgebouwen:   2 - 2,5%.1  

• Machines en installaties:  5 - 10%.  

• Andere vaste bedrijfsmiddelen:  5 - 10%. 

 

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa  

Op balansdatum is beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief 

behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een 

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 

de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de 

resultatenrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die 

in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de 

toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de 

boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het 

actief zou zijn verantwoord. 

 
Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.  

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 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 

maanden.  

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden.  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserves  

Onder de algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de 

bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen vrij kunnen beschikken. 

 

Bestemmingsreserves  

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de stichting 

een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou 

bestaan.  

 

Aanwending van bestemmingsreserves  

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de resultatenrekening 

verantwoord en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve 

gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de 

daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie 

binnen het eigen vermogen verwerkt. 

 
1 Vanaf 2015 wordt een restwaarde aangehouden van 25% van de aanschafwaarde 
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Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 

op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 

de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting en verliezen af te wikkelen. 

 

Voorziening jubileumverplichtingen  

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 

De voorziening betreft de nominale waarde van de in de komende 5 jaar uit te keren 

jubileumuitkeringen. 

 

Voorziening langdurig zieken 

Onder deze voorziening worden begrepen de kosten inzake het eigen risico van twee 

jaren loondoorbetaling, conform de cao en eventuele frictiekosten met betrekking tot 

langdurig ziekteverzuim. Langdurige ziekte is vastgesteld op basis van de op moment 

van balansdatum bekende ziektegevallen (langer dan 2 maanden ziek), die naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Op basis van ziektehistorie en 

rapportages van de Arbodienst wordt door het management een inschatting gemaakt van 

het hiervoor genoemde. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. In de 

berekening is rekening gehouden met loondoorbetaling tot maximaal 2 jaar na de eerste 

ziektedag, waarbij na 1 jaar ziekte 70% van het salaris wordt doorbetaald. Na 2 jaar 

vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Medewerker krijgt mogelijk vanaf dit moment 

een WIA-uitkering. De loonkosten in de berekening zijn inclusief sociale lasten en 

pensioenen. 

 
Grondslagen van resultaatbepaling 

 

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 en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt 

voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen 

van activa en passiva (zoals eerder vermeld).  

 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan 

dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast. 

 

Opbrengsten 

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  

• 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. 
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De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode 

waarin de baten zijn verantwoord. 

 

Personele kosten 

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden 

het recht op de beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde 

periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden 

toegerekend. 

 

Personeelslasten  

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

de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een 

verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de 

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

betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen 

voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode 

waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening 

gebracht. 

 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd 

(bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 

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

op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De 

verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting 

is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 

arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten 

laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht. 

 

Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging 

van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als 

last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot 

betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, 

worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievoorziening. 

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 

vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van 

het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden 

toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op 

basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af 

te wikkelen.  

 

Pensioenen  

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis heeft voor haar werknemers een toegezegde 

pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 

pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld 

verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten 

van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn 

(PFZW). Stichting Zorggroep Drenthe Holding betaalt hiervoor premies waarvan de helft 

door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 
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worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad (het vermogen van 

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) van het pensioenfonds dit 

toelaat. Ultimo 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld voor De 

Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de 

dekkingsgraad ultimo 2027. 

 

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door: 

• een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de 

herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten 

herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer 

mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren). 

• het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het 

herstelplan. Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een 

dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW 

volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg 

dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het 

nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren). 

 

Volgens de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen wanneer de actuele 

dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 104,3%. In verband met de 

coronacrisis is deze norm verlaagd tot 90%. Aan deze norm wordt op 31 december 2020 

met 92,6% voldaan. 

 

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te 

verrichten. Stichting Zorggroep Drenthe Thuis heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. Stichting Zorggroep Drenthe Thuis heeft daarom 

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

verantwoord. 

 

Afschrijvingskosten 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over 

de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet 

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur worden de toekomstige afschrijvingen hierop aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. 

 
Overige bedrijfskosten  

De overige bedrijfskosten worden uitgesplitst naar voedingsmiddelen en hotelmatige 

kosten, algemene kosten, onderhoudskosten en energiekosten. 

Overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 
Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden en aan derden betaalde interest.  

 

Toelichting op het kasstroomoverzicht  

 

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

het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en 

zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen 

worden omgezet in geldmiddelen. 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 
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Stichting Zorggroep Drenthe Holding zal naar verwachting financiële schade ondervinden 

vanwege de recente ontwikkelingen en maatregelen die het Kabinet heeft genomen 

rondom het Coronavirus. De financiële (en organisatorische) gevolgen kunnen nog niet 

exact worden ingeschat. Zoals in 2020 is gebleken zijn de verschillende maatregelen van 

het Kabinet in het kader van de Coronacrisis van invloed geweest op de dienstverlening. 

Of en in welke mate er in 2021 maatregelen te verwachten zijn is op dit moment 

onduidelijk.  

Of dit tot gevolg heeft dat een deel van de zorgactiviteiten niet uitgevoerd kan worden 

met langdurige leegstand in de zorglocaties is onbekend.  

In 2020 zijn er verschillende corona compensatie regelingen geweest vanuit het 

zorgkantoor, de zorgverzekeraars en de gemeenten. Of dit in 2021 ook nodig is en in dat 

geval beschikbaar komt is de vraag. 

Uitgangspunten in de aanpak is de veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers, 

vrijwilligers en het zoveel mogelijk continueren/wijzigen van de zorg- en dienstverlening. 

Hierbij zal steeds nauwlettend de mogelijke financiële impact gevolgd worden tijdens de 

Coronacrisis. Het bestuur, management en de raad van toezicht is alert en onderneemt 

passende actie in deze. Preventieve maatregelen vanuit het Kabinet rondom desinfectie 

en besmetting zijn geldend voor zowel familieleden, cliënten als medewerkers.  

Het bestuur, management en raad van toezicht spreekt haar waardering uit voor de 

zorgmedewerkers die in deze tijd hun verantwoordelijkheid nemen in de voortzetting van 

de zorgverlening en -processen.  

Het bestuur van Stichting Zorggroep Drenthe Holding is van mening dat de situatie rond 

het Coronavirus, naar de inzichten van vandaag, geen materiële invloed heeft op de 

continuïteit van de organisatie, noch op de jaarrekening 2020. 
 

Waarderingsgrondslagen WNT 

Voor de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft Zorgroep Drenthe 

Thuis zich gehouden vaan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling 

specifieke (sectorale) regels. 
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5 Toelichting op de balans 
 

1) Materiële vaste activa 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Gebouwen en terreinen  1.454  1.537 

Machines en installaties  140  160 

Totaal  1.594  1.697 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Boekwaarde per 1 januari  1.697  1.703 

Bij: investeringen  3  102 

Bij: herwaarderingen - - 

Af: afschrijvingen 106  108 

Bij: terugname bijzondere waardevermindering - - 

Af: terugname geheel afgeschreven activa - - 

Af: desinvesteringen - - 

Boekwaarde 31 december 1.594  1.697 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per 

activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht materiële vaste activa. 

Voor een nadere cijfermatige toelichting wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

materiële vaste activa. 

 
2) Debiteuren en overige vorderingen 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Vorderingen op debiteuren 434  519 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 150 - 

Nog te ontvangen bedragen 25  52 

Nog te ontvangen Corona-compensatie 86 - 

Vooruitbetaalde bedragen 0  36 

Totaal  695  606 

Onder de debiteuren zijn geen dubieuze debiteuren opgenomen. De vordering op 

debiteuren bestaat voornamelijk uit vorderingen op de gemeenten. Dit betreft de 

declaratie van de laatste periode van 2020.  

 
3) Liquide middelen 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Bank  1.943  2.001 

Totaal  1.943  2.001 

Het verloop van de liquide middelen is opgenomen in het kasstroom overzicht. 

De tegoeden op de bankrekeningen zijn vrij opneembaar. 

 

4) Eigen vermogen 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Algemene en overige reserves  3.223  3.171 

Bestemmingsreserves 331  458 

Totaal  3.555  3.629 

 
(Bedragen x € 1.000) 1 jan 2020 Resultaatbest. Ov. mutaties 31 dec 2020 

Algemene reserve  1.185 32 - 1.217 

Exploitatie reserve (niet Wlz)  1.986 20 - 2.006 

Totaal alg. en ov. reserves  3.171 52 - 3.223 
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(Bedragen x € 1.000) 1 jan 2020 Resultaatbest. Ov. mutaties 31 dec 2020 

Bestemmingsreserve WMO  458 -126 - 331 

Totaal bestemmingsreserve 458 -126 - 331 

 

5) Voorzieningen 

 
(Bedragen x € 1.000) 1 jan 2020 Dotatie Onttrekking Vrijval 31 dec 2020 

Jubilea  15 9  3 1   20 

Langdurig zieken 3 55   2   1  55 

Totaal  18 64  5  2  75 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 

 
Kortlopend deel van de voorzieningen < 1 jaar 59 

Langlopende deel van de voorzieningen > 1 jaar 16 

Langlopende deel van de voorzieningen > 5 jaar - 

Totaal 75 

Zie voor een toelichting op de voorzieningen de paragraaf waarderingsgrondslagen. 

 
6) Overige kortlopende schulden 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Crediteuren 4 1 

Schulden terzake pensioenen 42 67 

Schulden aan groepsmaatschappijen - 106 

Nog te besteden subsidie zorgbonus 1 - 

Overige kortlopende schulden 555 483 

Totaal 602 658 

 
Specificatie overige kortlopende schulden  

(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 
Nog te betalen kosten 5 240 
Nog te betalen salarissen 134 - 

Vakantiedagen 265  106 

Vakantiegeld 132  126 

Eindejaarsuitkering 18  11 

Waarborgsommen 0 0 
Totaal 555 483 

De reservering voor het aantal vakantiedagen dat nog niet is opgenomen is toegenomen. 

Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het Coronavirus waardoor een groot 

aantal medewerkers minder vakantiedagen heeft opgenomen dan voor 2020 conform 

CAO is verkregen.  

De post nog te betalen kosten bevat ultimo 2020 een aantal onderdelen waarvan in 2019 

geen sprake was. Een deel van de ontvangen zorgbonus van Dienst Uitvoering Subsidies 

aan Instellingen van het ministerie van VWS. In de ontvangen subsidie is naast de 1.000 

euro per medewerker 800 euro ontvangen voor eventuele WKR eindheffing van 80%. 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding had de vrije ruimte voor de WKR in 2020 niet 

volledig gebruikt. Hierdoor zal een deel van de hiervoor verkregen subsidie terugbetaald 

worden. 

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Fiscale eenheid 

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid 

vennootschapsbelasten en omzetbelasting met de volgende instellingen, Stichting  

Zorggroep Drenthe (KvK 4087125), Stichting Zorg aan Huis Friesland (KvK 01126251) en 

Stichting Zorg aan Huis Groningen (KvK 01126254). Stichting Zorggroep Drenthe is uit 

dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.  
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Onzekerheden opbrengstverantwoording: 

Als gevolg van materiële nacontroles door gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties 

en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn. De effecten van 

eventuele nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting Zorggroep Drenthe Thuis heeft 

een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s 

en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne - en externe 

controles.  

 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van 

subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie 

zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en 

lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de 

te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de 

definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan 

in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende 

aannemelijk wordt. 

 

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen 

noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit 

zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning. 
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6 Mutatieoverzicht materiele vaste activa 
 

(Bedragen x € 1.000) 
Gebouwen en 
terreinen 

Machines en 
installaties 

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen  

Materiële vaste 
bedrijfsactiva in 
uitvoering 

Totaal 

Stand per 1 januari 2020      
Aanschafwaarde 2.363 231 - - 2.594 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen 827 71 - - 898 

Boekwaarde per 1 januari 2020 1.537 160 - - 1.697 

      

Mutaties in boekjaar      
Investeringen - 3 - - 3 

Herwaarderingen - - - - - 

Afschrijvingen 83 23 - - 106 

Bijzondere waardeverminderingen - - - - - 

Terugname bijz. waardeverminderingen - - - - - 
      

Terugname geheel afgeschreven activa      

Aanschafwaarde - 5 - - 5 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen - 5 - - 5 

      

Desinvesteringen      

Aanschafwaarde - - - - - 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen - - - - - 

Per saldo - - - - - 

      

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 83 20 - - 103 

      

Stand per 31 december 2020      

Aanschafwaarde 2.363 229 - - 2.592 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen 910 89 - - 999 

Boekwaarde per 31 december 2020 1.454 140 - - 1.594 

      

Afschrijvingspercentage 2% - 5% 5% 10% - 20% 0%  
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7 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 
 

7) Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

WMO 4.426  4.568 

Zorg-gerelateerde Corona-compensatie 94 - 

Persoonsgebonden- en volgende budgetten 42 38 

Opbrengsten zorgverzekeringswet - 93 

Totaal 4.562  4.699 

 

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit 94 duizend euro aan corona-compensatie 

opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen het WMO zorgdomein. 

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-

compensatie 2020. De in de opbrengsten verwerkte corona-compensatie is daarom 

gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening gehouden met de berekende 

omzetderving (verminderd met minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, 

toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) 

afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-

compensatie hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening 

rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2021. 

Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn. 

 
8) Subsidies (excl. WMO en Jeugdwet) 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Subsidie Zorgbonus 477 - 

Overige subsidies 25 - 

Totaal 502 - 

Onder de rijkssubsidies is een bedrag van 480 duizend euro opgenomen voor de 

ontvangen zorgbonus van Dienst Uitvoering Subsidies van het ministerie van VWS. 

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende 

subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning daarop en aangepast tot het niveau van 

de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De 

zorgbonussen zijn uitbetaald in november 2020. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op 

basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de 

subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het 

bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief de belastingheffing daarover bedraagt 480 

duizend euro en is verwerkt onder de personeelskosten. 

 
9) Overige bedrijfsopbrengsten 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Alarmering 171  186 

Overige dienstverlening: 
 

167  174 

Overige opbrengsten 2 76 

Totaal 339  436 

 

10) Personeelskosten 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 
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Lonen en salarissen 2.982  2.730 

Zorgbonus personeel in loondienst incl. eindheffing 477 - 

Sociale lasten 493  487 

Pensioenpremies 
 

174  171 

Andere personeelskosten 101 115 

Dotatie en vrijval voorzieningen 63 4 

Doorberekende salariskosten van stichting ZD 
 

694  559 

Subtotaal 4.985  4.066 

Personeel niet in loondienst 19  1 

Totaal 5.004  4.067 

 
 2020 2019 

Gem. aantal personeelsleden (in fte’s) per segment 102 102 

Aantal fte buiten Nederland werkzaam - - 

De aan zorgbonus personeel in loondienst betaalde bedragen en personeel niet in 

loondienst is gelijk aan het onder rijkssubsidies opgenomen bedrag. Met betrekking tot 

de zorgbonus, wordt verwezen naar de toelichting op de subsidies. 

 
11) Afschrijvingen materiële vaste activa 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Materiële vaste activa 106  108 

Totaal 106  108 

Voor een nadere specificatie van de afschrijvingslasten per activagroep wordt verwezen 

naar het mutatieoverzicht materiële vaste activa. 

 

12) Overige bedrijfskosten 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Algemene kosten 87  392 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1  7 

Onderhoudskosten 7 30 

Energiekosten 
 

27 2 

Doorberekende materiële kosten stichting ZD 
 
 

246 293 

Totaal 368  724 
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8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 
 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) 

De gegevens inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 

Zorggroep Drenthe Holding. Deze gegevens zijn niet opgenomen in deze enkelvoudige 

jaarrekening. 

 

Honoraria accountant 

De gegevens inzake het honoraria van de accountant zijn opgenomen in de 

geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Drenthe Holding. Deze gegevens 

zijn niet opgenomen in deze enkelvoudige jaarrekening. 
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9 Overige toelichting 
 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

 

De Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Drenthe Thuis heeft de jaarrekening 2020 

vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021. 

 

Resultaatbestemming  

De statuten geven de kaders aan voor de resultaatbestemming die mede afhankelijk zijn 

van de geldende regelgeving. Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te 

bestemmen: 
(Bedragen x € 1.000)  

Onttrekken uit de bestemmingsreserve WMO -126 

Dotatie aan de algemene reserve 32 

Dotatie aan de bestemmingsreserve expl. Res niet Wlz 20 

Totaal -74 

 
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 

 

 

Raad van Bestuur     Raad van Toezicht 

 

Voorzitter Raad van Bestuur   Voorzitter Raad van Toezicht 

Dhr. A.B.M. Smetsers    Dhr. A. Alserda 

 

 

 

 

Lid Raad van Toezicht 

       Mevr. J. Hoitinga 

 

 

 

 

Lid Raad van Toezicht 

       Dhr. K.J. Roffel 

 

 

 

 

Lid Raad van Toezicht 

       Mevr. A. Reinders - van der Galiën 

 

 

 

 

Lid Raad van Toezicht 

       Dhr. A.H. Enter  
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Overige gegevens 
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Statutaire regeling resultaatbestemming 

Er is niet in de staturen van Stichting Zorggroep Drenthe Thuis vastgelegd hoe de 

resultaatbestemming dient plaats te vinden. 

 
Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de aangegeven resultaatverdeling de paragraaf 

Resultatenrekening. 

 
Nevenvestigingen 

De Stichting Zorggroep Drenthe Thuis heeft geen nevenvestigingen 

 
Controleverklaring 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de paragraaf 

Controleverklaring 
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Bijlage 
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10 Corona-compensatie 
 

Statutaire naam zorgaanbieder  Stichting Zorggroep Drenthe Thuis 

Plaatsnaam     Assen 

KvK-nummer     41019780 

 

Considerans: 

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een 

crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te 

continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de 

zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden 

daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben 

zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de 

coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 

voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend 

inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie 

evenwichtig zijn. 

 

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020: 

 
(Bedragen x € 1.000) Wlz Zvw WMO Totaal 
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-
compensatie 

- - 94 94 

Compensatie personele meerkosten corona - - - - 

Compensatie materiële meerkosten corona - - - - 

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* - - - - 

Overige corona-compensatie - - - - 

     

Totaal toegekende corona-compensatie - - 94 94 

     

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 
verwerkte corona-compensatie 2020** 

- - - - 

Totaal in de jaarrekening 2020 
verantwoorde corona-compensatie 2020 

- - 94 94 

     

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:     

Jaarrekening 2020 - - 4.426 4.426 

Begroting 2020 - - 4.509 4.509 

Jaarrekening 2019 93 - 4.568 4.660 

     

Aandeel totaal in de jaarrekening 
verantwoorde corona-compensatie 2020 in 
opbrengsten 2020 

- - 2,12% 2,12% 

 

 
* Toelichting bij samenloop van NOW met Coronacompensatieregelingen voor de zorgsector 

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis heeft in 2020 geen gebruik gemaakt van de NOW-

regelingen conform de geldende richtlijnen en adviezen. 

 
**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte Coronacompensatie 2020 

Stichting Zorggroep Drenthe Thuis meent over 2020 geen aanspraak op 

Coronacompensatie te kunnen maken anders dan verwerkt is in de jaarrekening. 

 

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

2020: 
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Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio 
(Bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Jaarrekening 2019 

Resultaat boekjaar -74 18 236 

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ 
opbrengsten 2020) 

-1,67% 0,40% 5,06% 

Mutatie resultaatratio jaarrekening 
2020 t.o.v. begroting 2020 en 
jaarrekening 2019 

n.v.t -2,08% -6,73% 

 

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio: 

Ten opzichte van zowel de begroting als het resultaat van 2019: 

• De uitbraak van Corona heeft gezorgd voor lagere WMO opbrengsten. Deze 

omzetderving is niet volledig gecompenseerd door de gemeenten.  

• Mede Corona gerelateerd is het ziekteverzuimpercentage hoger uitgekomen dan 

begroot en in 2019. 

 

Ondertekening en waarmerking: 

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, 

volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De 

organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te 

hoge compensatie van corona-schade. 

 

Ondertekening door het bestuur: 

Plaats en datum 

 

 

Naam en ondertekening bestuurder       

Raad van Bestuur 

 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. A.B.M. Smetsers 
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11 Controleverklaring 
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