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1 JAARREKENING
1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

Ref. 31-Dec-20 31-Dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 104.199 15.876
Totaal vaste activa 104.199 15.876

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten 2 6.810.708 7.027.418
Debiteuren en overige vorderingen 3 6.176.168 3.381.332
Liquide middelen 4 2.675 835
Totaal vlottende activa 12.989.551 10.409.586

Totaal activa 13.093.750 10.425.462

Ref. 31-Dec-20 31-Dec-19
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 5
Kapitaal 4.500 18.000
Algemene en overige reserves 551.290 1.265.443
Totaal groepsvermogen 555.790 1.283.443

Voorzieningen 6 76.343 259.752

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7 9.000.000 4.000.000

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 8 3.461.617 4.882.267
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 3.461.617 4.882.267

Totaal passiva 13.093.750 10.425.462
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 9 18.133.475 13.089.004

Overige bedrijfsopbrengsten 10 127.846 34.662

Som der bedrijfsopbrengsten 18.261.321 13.123.666

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 11 15.276.755 11.364.008

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 12 18.768 7.963

Overige bedrijfskosten 13 1.370.913 922.727

Som der bedrijfslasten 16.666.436 12.294.698

BEDRIJFSRESULTAAT 1.594.885 828.968

Financiële baten en lasten 14 -340.982 -150.886

Vennootschapsbelasting 15 -301.341 -158.203

RESULTAAT BOEKJAAR 952.562 519.879

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging / (onttrekking):
Dividendreservering Purpose Evergreen Capital 16 180.215
Algemene / overige reserves 772.347 519.879

952.562 519.879
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.594.885 828.968

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige aardeverminderingen 12 18.768 7.963
- mutaties voorzieningen 6 -183.409 259.752

-164.641 267.715
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van 
DBC’s / DBC-zorgproducten

2,3 -1.867.858 -2.311.737

- vorderingen 2,3 -3.209.750 -1.489.215
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
banken) 8 -1.420.649 868.382

-6.498.257 -2.932.571
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -5.068.013 -1.835.888

Ontvangen bevoorschotting 2,3 2.499.482 586.797
Betaalde interest 14 -340.982 -150.886
Dividenduitkering 16 -180.215 0
Vennootschapsbelasting 15 -301.341 -99.537

1.676.943 336.374
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -3.391.070 -1.499.514

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -107.091 -2.950
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -107.091 -2.950

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 7, 8 6.000.000 1.500.000
Afgeloste leningen -2.500.000 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.500.000 1.500.000

Mutatie geldmiddelen 1.839 -2.464

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 835 3.299
Stand geldmiddelen per 31 december 4 2.675 835
Mutatie geldmiddelen 1.839 -2.464
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen
BuurtzorgT B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en heeft haar feitelijke hoofdvestiging op het adres 
Randstad 21, 9EF en is geregistreerd onder KvK-nummer 56519370.
De belangrijkste activiteiten bestaan voornamelijk uit het leveren van verantwoorde medische specialistische 
zorg op gebied van buurtzorgactiviteiten op mentaal gebied. Onder verantwoorde zorg wordt in dit verband 
verstaan; cliënt gerichte, veilige en betaalbare zorg die wordt geleverd via een doelmatige en transparante 
bedrijfsvoering. 

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
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
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. BuurtzorgT is voortdurend in gesprek met financiers in 
het kader van de financiering van de zorgactiviteiten voor het komende jaar/komende jaren.  
 
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse 
overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. 
 
BuurtzorgT heeft zich fors ingezet om ten tijde van de coronacrisis de behandelingen aan cliënten in zorg bij 
BuurtzorgT te continueren. In veel gevallen is de zorg gecontinueerd middels beeldbelcontacten. Als gevolg 
hiervan zijn de financiële consequentie naar relatief beperkt.

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

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

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat betrokkene oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 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. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele 
valuta is van BuurtzorgT B.V. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.  
 
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur van het vast actief.  
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens 
de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.  
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten (en DBBC’s)
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 
gemiddelde opbrengstwaarde van de DBC waarop indien nodig een voorziening voor een lagere verwachte 
opbrengstwaarde in mindering wordt gebracht. Voor het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC-
zorgproducten geldt dat het wordt gewaardeerd aan de hand van het totaal aantal declarabele minuten per 
31 december 2020. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars 
in mindering gebracht. Verder wordt de voorziening met het oog op de nuancering van de omzet in 
mindering gebracht op het saldo onderhanden werk.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen is 
tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele inschatting per debiteur. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,6%. 
De disconteringsvoet wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van renteontwikkelingen en de duur van de 
voorziening.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken wordt gevormd voor kosten voor medewerkers die gedurende de eerste 24 
maanden van ziek zijn niet zullen herstellen. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde.

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. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 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 worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden 
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.  
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend. 

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening 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.  
 
Omzet: 
De omzet DBC’s en DBC-zorgproducten betreft de daadwerkelijke gefactureerde DBC’s en DBC-
zorgproducten en de mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC-zorgproducten. In de omzet 
zijn eveneens de overige producten opgenomen. BuurtzorgT heeft bij de omzetbepaling de Handreiking GGZ 
2013 gevolgd.

8 BuurtzorgT  ·  Jaarrekening 2020



1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 
van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.  
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte 
lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van 
gratificaties 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 winst-en-verliesrekening gebracht.  
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 
deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 
doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte 
of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum 
af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en verliesrekening gebracht. 

Pensioenen
BuurtzorgT B.V. 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 
Zorg en Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht 
bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. BuurtzorgT B.V. betaalt hiervoor premies waarvan de 
helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden 
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van 
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden 
nieuwe regels voor pensioenfondsen, Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. 
De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde 
te gebruiken, zal de beleidsdekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2021 bedroeg de 
beleidsdekkingsgraad 94,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is ruim 125%. Het pensioenfonds 
verwacht volgens het herstelplan in 2029 hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te 
voeren. BuurtzorgT B.V. 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. BuurtzorgT B.V. 
heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en 
aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

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

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

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-Dec-20 31-Dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0
Machines en installaties 0 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 104.199 15.876
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa

0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 104.199 15.876

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te 
geven: 31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

Boekwaarde per 1 januari 15.876 20.889
Bij: investeringen 107.091 2.950
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 18.768 7.963
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 104.199 15.876

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen 
naar het mutatieoverzicht onder 1.6.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten (DBBC’s en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19
€ €

Onderhanden werk DBC’s / DBC-zorgproducten vrij segment 11.185.693 7.475.981
Af: ontvangen voorschotten -3.086.279 -448.563
Af: voorziening onderhanden werk -1.288.706 0

Totaal onderhanden werk 6.810.708 7.027.418

De specificatie per categorie DBC’s / DBC-zorgproducten
is als volgt weer te geven:

Stroom DBC’s / DBC-zorgproducten

Gerealiseer-
de kosten 

en 
toegereken- 

de winst

Af: 
verwerkte 

verliezen

Af: 
ontvangen 

voorschotten
Saldo per

31-dec-2020
€ € € €

- Omzet uit Zorgverzekeringswet 11.185.693 1.288.706 3.086.279 6.810.708

Totaal (onderhanden werk) 11.185.693 1.288.706 3.086.279 6.810.708

Toelichting:
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s worden gewaardeerd op basis van de verwachte 
opbrengst die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd overeenkomstig de normen 
van de Nederlandse Zorgautoriteit, rekening houdend met de overeengekomen contractpercentages met 
zorgverzekeraars. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die van verzekeraars ontvangen 
zijn en eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, in mindering gebracht.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 3.886.749 2.399.142
Nog te factureren omzet DBC’s / DBC-zorgproducten 2.071.408 859.944
 
Overige vorderingen:
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 71.959 69.191
 
Vooruitbetaalde bedragen:
- Overige vooruitbetaalde bedragen 87.455 10.587
- Pensioenen 0 0
- Loon 0 0
- Huren 0 9.519
- Waarborgsommen 40.740 32.950
- Nog te vorderen van crediteuren 17.857 0
- Lening aan personeel 0 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 6.176.168 3.381.332

Toelichting:
Op de debiteuren is een voorziening in mindering gebracht van € 416.649. (2019: € 204.775) De voorziening 
ziet toe op een verschil van inzicht met enkele zorgverzekeraars omtrent de mate waarin bepaalde 
prestaties van de vennootschap in aanmerking komen voor vergoeding. Het bestuur heeft het volste 
vertrouwen in een gunstige afloop van de discussie doch heeft gemeend, mede in het licht van de kosten 
welke met deze kwestie samenhangen, een voorziening te moeten vormen

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19
€ €

Bankrekeningen 2.675 835

Totaal liquide middelen 2.675 835

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vennootschap
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Groepsvermogen

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

Kapitaal 4.500 18.000
Algemene en overige reserves 551.061 1.265.443
Totaal groepsvermogen 555561 1.283.443

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per  
1-jan-2020

Resultaat-
bestemming

Overige 
mutaties

Saldo per 
31-dec-2020

€ € € €

Kapitaal 18.000 0 13.500 4.500

Totaal kapitaal 18.000 0 13.500 4.500

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per 
1-jan-2020

Resultaat- 
bestemming

Overige 
mutaties

Saldo per 
31-dec-2020

€ € € €
Overige reserves: 5.982.000 -5.982.000
Agioreserve -4.495.500 4.495.500
Winstreserves 1.265.443 772.118 0 2.037.561

Totaal algemene en overige reserves 1.265.443 772.118 1.486.500 551.061

Toelichting:
Ultimo 2019 bestond het kapitaal uit 18.000 aandelen van nominaal Eur 1. Gedurende 2020 zijn deze 
aandelen ingekocht door de vennootschap. Het bedrag ter verkrijging is in mindering gebracht op de overige 
reserves. Deze aandelen zijn ingetrokken en vervolgens zijn nieuwe aandelen uitgegeven.
Het aantal geplaatste aandelen ultimo 2020 is alsvolgt:
- 2   winstrechtlozeaandelen van nominaal Eur 0,01;
- 1   prioriteitsaandeel van nominaal Eur 0,01;
- 4.500 cumulatief preferente aandelen van nominaal Eur 1.
 
De agioreserve betreft het verschil tussen het door de houders van de preferente aandelen (Purpose 
Evergreen Capital) aan BuurtzorgT betaalde bedrag voor de verkrijging van deze aandelen minus de 
nominale waarde van Eur 4.500. De agioreserve is volledig gestort op de preferente aandelen.

14 BuurtzorgT  ·  Jaarrekening 2020



1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen
Het verloop is als 
volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2020

Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per 
31-dec-2020

€ € € € €

- jubileumverplichtingen 86.695 0 0 37.017 49.678
- langdurig zieken 173.057 0 62.365 84.027 26.665

Totaal voorzieningen 259.752 0 62.365 121.044 76.343

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden 
beschouwd:

31-dec-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 26.665
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 49.678
hiervan > 5 jaar 0
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19
€ €

Schulden aan banken 3.000.000 4.000.000
Achtergestelde leningen 6.000.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 9.000.000 4.000.000

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 4.000.000 4.000.000
Bij: nieuwe leningen 6.000.000 0
Af: aflossingen 1.000.000 0

Stand per 31 december  9.000.000 4.000.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 0 0

Stand langlopende schulden per 31 december 9.000.000 4.000.000

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), 
aflossingsverplichtingen 0 0
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 9.000.000 4.000.000
hiervan > 5 jaar 0 0

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht 
langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Coöperatieve Rabobank V.A luiden als volgt:  
• pandrecht op de vorderingen;  
• garantie van de Staat  
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 157.717 1.396.913
Crediteuren 266.010 253.739
Crediteuren m.b.t pensioen 25.630 17.584
Crediteuren m.b.t. personeel 9.697 21.690
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 755.772 576.097
Schulden terzake pensioenen 0 0
Schulden aan personeel 0 0
Vakantiegeld 482.124 359.500
Vakantiedagen 194.855 130.813
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 381.017 306.555

Overige schulden:
Kortlopende (achtergestelde) leningen 0 1.500.000

Nog te betalen kosten:
Accountantskosten 16.438 15.125
Lonen 28.251 42.085
Inhuur personeel 46.746 12.910
Overige kosten 817.094 182.141
Vennootschapsbelasting 188.708 58.666

Vooruitontvangen opbrengsten:
Subsidie 91.559 8.450

Totaal overige kortlopende schulden 3.461.617 4.882.267

Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Coöperatieve Rabobank U.A. bedraagt per 31 december 2020 EUR 
2 miljoen (2019: EUR 2 miljoen) en de rente EURIBOR plus 2,65%. De verstrekte zekerheden gelden tevens 
voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Coöperatieve Rabobank U.A. en luidt als volgt:  
• pandrecht op de vorderingen.  
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. 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 40% geconcentreerd bij drie grote 
verzekeraars.  
 
Renterisico en kasstroomrisico 
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven 
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen 
worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide 
financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.  
 
Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 
effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.  
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

Toelichting:
Huurverplichtingen 
Huurverplichtingen Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende 
zaken bedraagt voor het komende jaar € 115.311, voor de komende 5 jaar € 122.339 en daarna € 0. De 
resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt 0,4 jaar. 

Onzekerheden opbrengstverantwoording 
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de 
gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De 
effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen 
verplichtingen opgenomen in de balans.

Garanties bancaire zekerheden  
Op de lening, welke afgegeven door Coöperatieve Rabobank U.A., rust de zekerheidstelling enerzijds op 
50% dekking vanuit de Staat in de vorm van een GO faciliteit en anderzijds is er pandrecht verleend op de 
vordering welke BuurtzorgT heeft op haar debiteuren. 

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen 
van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij 
instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de 
Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing 
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren 
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een 
omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van 
alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding 
van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. 
 
Voor 2020 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 24.278,2 miljoen (prijsniveau 2020). 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond 
over 2020. BuurtzorgT BV is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het 
macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze 
verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de onderneming per 31 december 2020.

Kredietfaciliteit 
Bij Coöperatieve Rabobank U.A. is een kredietfaciliteit afgesloten met een onbepaalde looptijd voor een 
maximumbedrag van € 2.000.000 met als zekerheid het pandrecht op vorderingen.

Juridische procedure
Reeds geruime tijd voert BuurtzorgT een discussie met een van de Nederlandse zorgverzekeraars over 
de betaling van ingediende declaraties. BuurtzorgT heeft in het voorjaar van 2020 besloten een juridische 
procedure te starten tegen deze zorgverzekeraar. Het bestuur verwacht een positieve uitkomst, echter uit 
voorzichtigheid is een voorziening gevormd.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-
gebouwen 

en 
terreinen

Machines 
en 

installaties

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen, 

technische 
en admini-

stratieve 
uitrusting

Materiële 
vaste 

bedrijfs-
activa in 

uitvoering 
en vooruit-
betalingen 

op 
materiële 

vaste activa

Niet aan 
het bedrijfs-

proces 
dienstbare 

materiële 
activa Totaal

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 0 0 42.767 0 0 42.767

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 26.891 0 0 26.891

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 0 0 15.876 0 0 15.876

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 107.091 0 0 107.091

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 18.768 0 0 18.768

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. 
waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 88.323 0 0 88.323

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 0 0 149.858 0 0 149.858

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 45.659 0 0 45.659

Boekwaarde per 31 december 2019 0 0 104.199 0 0 104.199
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 18.133.475 13.089.004

Totaal 18.133.475 13.089.004

10. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel 
en verhuur onroerend goed):
Uitgeleend personeel 46.488 30.787
Overig 81.358 3.875

Totaal 12.7846 34.662
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

11. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 10.321.997 7.276.247
Sociale lasten 1.624.350 1.128.796
Pensioenpremies 933.156 657.397
Overige personeelskosten: 2.397.251 1.144.556

Subtotaal 15.276.755 10.206.996

Totaal personeelskosten 15.190.755 11.364.008

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE’s) per segment:
Werkende binnen het segment van de zorgverzekerngswet 181 130

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 181 130

12. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 18.768 7.963

Totaal afschrijvingen 18.768 7.963

13. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Algemene kosten 1.012.283 635.635
Onderhoud en energiekosten 11.780 8.668
Huur en leasing 346.850 278.423
Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 1.370.913 922.727
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 2.768 2.661
Subtotaal financiële baten 2.768 2.661

Rentelasten -343.750 -153.547
Subtotaal financiële lasten -343.750 -153.547

Totaal financiële baten en lasten -340.982 -150.886

15. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Jaar:
2019 -712 158.203
2020 301.341
Totaal 300.629 158.203

16. Bijzondere posten in het resultaat 

De aard en omvang van de in het resultaat verwerkte posten, en de wijze waarop deze zijn verwerkt, is als 
volgt: 
- Realiteitsbeginsel 

17. Honoraria accountant 2020 2019
€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 24.000 24.200
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en 

Nacalculatie)
8.637 918

3 Fiscale advisering 1.245 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 33.882 25.118
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WNT-VERANTWOORDING 2020 BUURTZORGT B.V.

De WNT is van toepassing op Buurtzorgt B.V.. Het voor BuurtzorgT B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum 
is in 2020 € 163.000, betreffende klsse III.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

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

Gegevens 2020
bedragen x € 1 N. Moleman
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,89
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 126.533
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging 126.533

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 145.467

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 N. Moleman
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,519
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 74.046
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging 74.046

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 78.296
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020
bedragen x € 1 J. Zandijk B. Wenting
Functiegegevens Voorzitter Lid
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 4.162 4.755
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

24.550 16.300

Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag

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

Reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan

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

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling

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

Gegevens 2019
bedragen x € 1 J. Zandijk B. Wenting
Functiegegevens Voorzitter Lid
Aanvang en einde 
functievervulling in 2019

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 4.050 3.293
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

23.550 15.700
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van BuurtzorgT B.V. heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 31 mei 2021.

De raad van commissarissen van de BuurtzorgT heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 
van 31 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurder
wg N. Moleman 31-mei-21

Bestuurder
wg B. van Riet Paap 31-mei-21

Voorzitter Raad van Commissarissen
wg J. Zandijk 31-mei-21

Lid Raad van Commissarissen
wg B. Wenting 31-mei-21

Lid Raad van Commissarissen
wg A. van Zon 31-mei-21
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2 OVERIGE GEGEVENS
2.1 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING
In de statuten is bepaald dat -nadat het afgesproken dividend op de Cumulatief Preferente Aandelen is 
uitgekeerd (artikel 7.3 lid 3)- het overige behaalde resultaat wordt gereserveerd (conform artikel 7.3 lid 4).

2.2 NEVENVESTIGINGEN
BuurtzorgT B.V. heeft 40 nevenvestigingen.

2.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

    

BuurtzorgT  ·  Jaarrekening 2020 29











almere@buurtzorgt.nl

buurtzorgt

buurtzorgt

BuurtzorgTNederland


	Jaarrekening - 2021-05-31 volledig
	Jaarrekening - 2021-05-10
	2021-05-31 Jaarrekening

	Gewaarmerkte jaarrekening 2020 BZT incl. w.g. verklaring 31 mei 2021 kopie
	Jaarrekening - 2021-05-31 volledig
	Achterpagina - 2021-05-21


