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Directieverslag
2019 was een belangrijk jaar voor BuurtzorgT.
Onze werkwijze, zoals hieronder beschreven,
kreeg steeds vastere vorm en kon worden
overgenomen door nieuwe teams. De manier
van werken, de BuurtzorgT-manier, is een
begrip geworden. Professionele autonomie,
vertrouwen in het vakmanschap van de
behandelaar, gelijkwaardigheid en zelfsturing
hebben een grote aantrekkingskracht op
zorgverleners. De groei van BuurtzorgT is een
gevolg van wensen van zowel zorgprofessionals
als cliënten. In die zin is BuurtzorgT niet alleen
een GGZ-instelling, we zijn ook een beweging
die antwoord geeft op vragen vanuit de
samenleving.
Tot 2019 was BuurtzorgT vooral gericht op
de ontwikkeling van concept en werkwijze,
contact maken met lokale verwijzers en
samenwerkingspartners, ontwikkelen van
de ICT-infrastructuur, kwaliteitscertificering
en van de interne organisatie. 2019 is een
overgangsjaar waarbij de externe gerichtheid
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groter werd. De goede samenwerkingsrelatie
met VGZ werd verdiept. We hebben veel
van elkaar kunnen leren en in samenspraak
bijgedragen aan verbeteringen van de zorg,
zoals bij het initiatief van wachtlijstvermindering
in Rotterdam en de transfertafels in Rotterdam
en Den Haag. Ook met andere verzekeraars
hebben we onze relatie kunnen versterken. Wij
vinden dat werken op basis van vertrouwen
niet alleen geldt voor de relatie met en tussen
medewerkers, maar ook in de behandelrelatie
tussen behandelaar en cliënt, en dus ook in de
relatie tussen BuurtzorgT en verzekeraars. Het
afgelopen jaar hebben we, over en weer, de
tijd genomen om kennis te maken met Zilveren
Kruis, CZ en Menzis. In de gesprekken zien we
dat we veel gezamenlijke doelen hebben, zoals
zorgen dat onze zorg op de juiste plek bij de
juiste mensen komt en vereenvoudigen van
administratie. Tekenen bij het kruisje doen we
niet. Tekenen voor goede samenwerking die
leidt tot betere uitkomsten doen we wel.
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Organisatie
BuurtzorgT is een besloten vennootschap.
Sinds 2014 is Nico Moleman bestuurder.
BuurtzorgT wil alle belanghebbenden bij onze
zorg daadwerkelijk, op een invloedrijke manier,
bij de zorg betrekken. Dat is mogelijk door
belanghebbenden een plek te geven in het
interne toezicht van de organisatie. De leden
van de Raad van Commissarissen zien vanuit
hun persoonlijke en professionele achtergrond
en affiniteit toe op hoe we werken. De Zorgbrede
Governancecode is hierbij vertrekpunt.

BuurtzorgT keert in 2019 geen winst uit
maar reserveert die om de eigen reserves te
versterken. Dat is nodig om de toenemende
werkkapitaalbehoefte door de snelle groei
mogelijk te maken.
BuurtzorgT kent twee indirecte
aandeelhouders: Nico Moleman en Jos de Blok. Beide
hebben 50% van de aandelen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:
• Jan Zandijk, familiebelang
• Ben Wenting, zelfsturing

De beweging BuurtzorgT
BuurtzorgT is in 2014 gestart als nieuw initiatief
in de GGZ. Jos de Blok en Nico Moleman
ontwikkelden een werkwijze die goed aansluit
bij de opvattingen en veranderingen in de
huidige tijd. Wat maakt BuurtzorgT dan zo
speciaal?
Het begint met het vertrouwen van BuurtzorgT
in het vakmanschap van haar medewerkers.
Goed opgeleide professionals, en daar zijn er
gelukkig veel van in Nederland, zullen als ze
daarvoor de ruimte krijgen goede zorg bieden
aan hun patiënten. Bij BuurtzorgT geven we die
ruimte. Zo kan de behandelaar samen met de
patiënt, familie, diens netwerk en de huisarts
een plan maken voor herstel.
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Elke behandeling is maatwerk, passend bij
die persoon en die context. Soms is een
behandeling kort en weinig intensief, soms lang
en hoogfrequent. Al onze patiënten verschillen,
zo ook hun aandoeningen en hun context.
De tijd van “one size fits all”-protocollen is
voorbij. De juiste zorg vindt plaats op de juiste
plek, door de juiste persoon en in de juiste
samenwerking.
Wij zien de specialistische GGZ als een
generalistisch werkgebied. Zo heel ingewikkeld
is de psychiatrie nou ook weer niet. Wat is
de meerwaarde van allerlei specialistische
behandellijnen? Ze maken de zorg onnodig
ingewikkeld en leiden tot nieuwe wachtlijsten.
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“Elke behandeling is
maatwerk, passend bij die
persoon en die context.”

In een generalistisch team met een psychiater,
een psycholoog en een aantal goede
GGZ-verpleegkundigen kun je de meeste
psychiatrische beelden goed behandelen. En
als je er niet uitkomt, vraag je een collega uit
een ander team om mee te denken.
Onze doelgroep met complexe psychiatrische
diagnosen en met problemen op meerdere
levensgebieden wordt dus behandeld vanuit
de specialistische GGZ, niet met poliklinische
super-specialistische behandelprogramma’s
maar vanuit generalistische teams in de wijk.
Generalistisch betekent in dit geval dat de
teams alle SGGZ-gebieden beheersen en dus
niet dat het om basis-GGZ gaat. Voorheen
werd deze werkwijze beschreven als “sociale
psychiatrie”.
Het lijkt zo vanzelfsprekend: wij willen diep
de wijk in, patiënten in hun eigen omgeving
behandelen, samen met hun netwerk en
natuurlijk met de huisarts en de POH. Zij zijn
onze natuurlijke bondgenoten. We fietsen door
de wijk, weten wat er in de wijk leeft en waar de
hulpbronnen zitten, zijn gemakkelijk bereikbaar
en kunnen snel schakelen. In de wijk kunnen
we ook het natuurlijke netwerk rond patiënten
helpen herstellen. Sociaal herstel noemen we
dat. Daarmee verloopt het herstel sneller en is
er minder terugval.
Wij hebben onze eigen manier van opschalen en
afschalen. Namelijk: wij bieden de behandeling
die nodig is vanuit onze generalistische teams.
Soms een maandelijks behandelcontact met
patiënt en familie, soms een aantal keren per
week met zo veel mogelijk betrokkenen als we
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daarmee een opname kunnen voorkomen. Wij
“schalen” niet binnen de keten met de daarbij
behorende belemmeringen van schotten en
wachttijden, maar wij doen dat binnen onze
eigen teams.
We stellen alles in het werk om opname te
voorkomen. Want opnames in de GGZ worden
door onze patiënten als zeer belastend
ervaren. Bovendien vergroten ze de afstand en
het isolement van de eigen sociale omgeving.
Thuis herstellen betekent dat ook de omgeving
mee leert en mee herstelt. Een opname willen
we onze patiënten (en de zorgverzekeraar) dus
graag besparen. Als er dan een enkele keer toch
een opname nodig is, bijvoorbeeld voor een
ECT-behandeling, is die bijna altijd vrijwillig en
duurt het maar kort omdat onze behandelaren
actief betrokken blijven zodat snel ontslag altijd
mogelijk is.
Een BuurtzorgT-team beheerst het hele
spectrum van behandelintensiteit dat hoort
bij de specialistische-GGZ. BuurtzorgT maakt
veel gebruik van eHealth. Speciaal voor onze
doelgroep zijn modules ontwikkeld die educatie
en behandeling kunnen bieden en die we ook
kunnen gebruiken om het sociale netwerk bij
de behandeling te betrekken. Via ons platform
zijn ook beveiligde beeldverbindingen mogelijk.
Recent zijn we een experiment gestart waarbij
psychiaters vanuit de Randstad beeldconsulten
geven voor teams in meer afgelegen gebieden
zoals op Walcheren.
Multidisciplinair werken is een veelgehoorde
term in de GGZ, maar het gebeurt in de
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“Bovendien willen we altijd het natuurlijke netwerk
versterken, het liefst ten koste van het professionele
netwerk. Want we onderkennen de heilzame werking van
contacten met vrienden, familie en buurt.“
praktijk bijna nooit. De behandelaar is vaak
één persoon, dus één discipline. Wij betrekken
meerdere behandelaren op de momenten
dat ze het meest effectief kunnen worden
ingezet. Bovendien kijken de behandelaren
met elkaar mee en houden ze elkaar scherp.
Dat is belangrijk want in de zware complexe
psychiatrie ontstaan makkelijk langdurige
afhankelijkheidsrelaties en dat is niet goed voor
de patiënt en niet goed voor de behandelaar.
Bovendien willen we altijd het natuurlijke
netwerk versterken, het liefst ten koste van het
professionele netwerk. Want we onderkennen
de heilzame werking van contacten met
vrienden, familie en buurt.
Als mensen met ernstige problemen (die zonder
zorg teloor zouden gaan) bij ons in behandeling
komen spreken we van patiënten. Als herstel is
ingezet spreken we liever van cliënten en als
cliënten voldoende hersteld zijn vragen we hen
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vaak om als vrijwilliger bij BuurtzorgT betrokken
te blijven. Zo kunnen oud cliënten praktische
ondersteuning bieden in de zorg van anderen
waarbij dan ook de mogelijkheid ontstaat om
hun ervaringsdeskundigheid in te brengen.
Volgens BuurtzorgT zal inhoudelijk goede zorg
tot lagere kosten leiden. Als het doel van de
zorg wordt gereduceerd tot afname van de
kosten beginnen we aan de verkeerde kant en
zal met de druk op de kosten ook de kwaliteit
verdwijnen. Het is beter om te werken vanuit
goede zorginhoud, vanuit het vakmanschap,
waarbij de professionals de juiste interventies
doen. Dan krijg je goede uitkomsten en dan
zullen de kosten omlaag gaan.
BuurtzorgT probeert het ingewikkelde weer
eenvoudig te maken door de complexe
specialistische en bureaucratische GGZ
weer te vereenvoudigen naar flexibele, vitale
generalistische teams die werken aan sociaal
herstel van hun cliënten.
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Zelfsturing

Wachttijden

Zelfsturing is samenwerken op basis van
gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.
Het is geen makkelijke manier van werken.
Zelfsturing vraagt een enorme investering van
de medewerkers om te blijven samenwerken,
delen, inleven, aanspreken en problemen
gezamenlijk op te lossen. Zelfsturing gaat niet
vanzelf. Iedereen is hulpverlener, teamspeler en
aanspreekbaar op alles dat het team aangaat.
Gelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid in
het zorgverlenen maar ook in het ondernemen
is de basis.

In Nederland is nog steeds een toename van
GGZ-vraag te zien. In combinatie met schaarste
aan behandelaren, geeft dit wachttijden voor
toegang tot de GGZ. Voor BuurtzorgT is de
schaarste aan behandelaren enkel in de perifere
gebieden van Nederland een uitdaging. Dit
geeft de mogelijkheid om wachttijden tot zorg
bij BuurtzorgT tot een minimum te beperken.
Met een gemiddelde wachttijd van ongeveer 2
weken scoort BuurtzorgT beduidend beter dan
de zogeheten Treeknorm.

Eind 2019 bestaat BuurtzorgT uit 35
afzonderlijke teams. Elk team bestaat uit een
mix van functies die voorkomen in de GGZberoepentabel (CONO). De psychiater is
regiebehandelaar en inhoudelijk coach. Deze
kan verbonden zijn aan meerdere teams. In
gebieden waar we al teams hebben, ontstaan
nieuwe teams vanuit bestaande teams.

“Zelfsturing is
samenwerken op basis
van gelijkwaardigheid,
respect en vertrouwen.“
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“2019 wordt afgesloten
met een positief resultaat
van € 519K.“

Financieel
De omzet is in 2019 met 53% toegenomen
ten opzichte van de omzet in 2018. De omzet
komt uit op € 13,1 miljoen. De omzet bestaat
hoofdzakelijk uit opbrengsten gegenereerd
vanuit de Zorgverzekeringswet en is
weergegeven in onderstaand figuur.
omzet
13.123.666

8.578.799
5.276.104
3.206.968
665.107
2014

1.783.472

2015

2016

2017

2018

2019

92,4% van de totale bedrijfslasten bestaat
uit personeelskosten. In 2018 bedroegen de
personeelskosten nog 91,3% van de totale
bedrijfslasten. Het gemiddeld aantal FTE in
dienst is in 2019 toegenomen van 85 naar 130.
De kosten voor personeel niet in loondienst
zijn toegenomen van € 760K tot een bedrag
van € 1,16 miljoen. Dit is in 2019 10% van de
totale personeelskosten.
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief
resultaat van € 519K na winstbelasting. Ten
opzichte van het netto resultaat over 2018, is dit
een toename van € 73K. Het positieve resultaat
is volledig toegevoegd aan de reserves van
BuurtzorgT. Het eigen vermogen is door deze
toevoeging aan de reserves gegroeid naar
€ 1,3 miljoen.
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BuurtzorgT groeit dus snel. Als gevolg van
deze groei en financiering van de GGZ heeft
BuurtzorgT een toenemende behoefte aan
werkkapitaal. Hiertoe heeft de onderneming
eind 2019 extra financiering aangetrokken in
de vorm van twee achtergestelde leningen en
een additionele financiering van de Rabobank.
Deze financieringen kennen een tijdelijk
karakter. De verwachting is dat in 2020 er meer
structurele financiering zal worden verkregen.
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het
eigen vermogen en de achtergestelde leningen
die onder de kortlopende schulden zijn verwerkt
vanwege de verwachte nieuwe financiering in
2020. Het aansprakelijk vermogen bedraagt
per 31 december 2019 € 2,77 miljoen.
De kengetallen van de organisatie
weergegeven in onderstaande tabel 1.

zijn

Tabel 1
Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

2019
26%
2,1
8%

2018
24%
2,9
10%

BuurtzorgT maakt geen gebruik van financiële
instrumenten om renterisico’s af te dekken.
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Ontwikkeling medewerkers BuurtzorgT
Ook in 2019 is de Yucel-methode binnen
BuurtzorgT veel gebruikt voor het formuleren
van behandeldoelen. De methode houdt in
dat de cliënt een kleurrijke, visuele weergave
van zijn levenssituatie bouwt met behulp van
houten blokken. De te bouwen opstelling
bestaat uit een balk (dit staat voor de
hulpvrager), T-vormige, gekleurde blokken
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(deze staan voor steunende factoren) en
rechthoekige, gekleurde blokken (deze staan
voor belastende factoren). De cliënt kiest welk
type blok van welke grootte en welke kleur het
beste past bij een bepaalde last of probleem.
In 2019 zijn in totaal 60 behandelaren vanuit
BuurtzorgT getraind voor het kunnen gebruiken
van de Yucel-methode.
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Risico analyse

Controles op declaraties. Binnen het huidige
zorgstelsel dienen zorgverzekeraars door
zorgaanbieders ingediende declaraties te
controleren. Dit kan via bijvoorbeeld materiele
controles. In de praktijk ziet BuurtzorgT veel
verschillen tussen zorgverzekeraars inzake
de wijze van controleren. In geval van enkele
zorgverzekeraars is er discussie gaande over
oude openstaande declaraties.
Politieke besluitvorming. De GGZ is afgelopen
jaar veelvuldig onderwerp geweest op de
politieke agenda. In dit kader valt te denken aan
bijvoorbeeld de wachttijdproblematiek binnen
de GGZ, de nieuwe bekostiging GGZ of de
invoering van de wet verplichte GGZ. Dergelijke
politieke besluitvorming kent mogelijke
grote (positieve en negatieve) gevolgen voor
BuurtzorgT.
Macro risico’s. De financiering van zorg in
Nederland zal de komende jaren speciale
politieke aandacht krijgen. De GGZ zal binnen
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deze aandacht een speciale positie innemen.
De vraag naar GGZ zorg zal de komende jaren
naar verwachting toenemen terwijl er gelijktijdig
sprake zal zijn van minder snel toenemende
kosten. Een druk op het macro kader GGZ kan
impliceren dat het besteedbaar budget voor
BuurtzorgT kleiner wordt of dat bijvoorbeeld
het jaarlijks vastgestelde budget in het kader
van het macro-beheersinstrument eerder
wordt bereikt.
Financiering van werkkapitaal. Een constant risico
inbegrepen in de huidige bekostiging van de GGZ
is de financiering van werkkapitaal. BuurtzorgT
kent in 2019 met een aantal zorgverzekeraars
een contractuele relatie. Voor wat betreft het
overgrote deel van de zorgverzekeraars is
echter nog sprake van een ongecontracteerde
status. Deze ongecontracteerde status geeft
geen mogelijkheden tot bevoorschotting van
het onderhanden werk. Gezien de groei van
BuurtzorgT zorgt dit voor een constante druk
op het werkkapitaal.

Pagina 11

Vooruitblik 2020

Ook in 2020 zal BuurtzorgT inzetten op het
verkrijgen van een contractuele relatie met
verschillende zorgverzekeraars.
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. Deze maatregelen hebben naar
verwachting belangrijke financiële gevolgen
voor ondernemers in Nederland, waarvan
de effecten op dit moment nog niet zijn te
overzien. De door de Nederlandse overheid
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genomen maatregelen kunnen impact hebben
op de ontwikkeling van de netto-omzet en
daarmee de ontwikkeling van het resultaat van
BuurtzorgT BV.
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 door
beeldbelcontacten. Als gevolg hiervan zijn
de financiële consequentie naar verwachting
relatief beperkt.
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MEDEWERKERS

35
teams

groei 2019:
10 teams

aantal cliënten
in zorg in 2019
80>

58

145

leeftijd van medewerkers
60-64

18

55-59

29

50-54

23

45-49

23

40-44

60 behandelaren
hebben de Yucel
training gevolgd
73.678
gedeclareerde
fietskilometers
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gemiddelde
leeftijd: 46

24

35-39

27

30-34

12

25-29

12

22%
angst

631

50-59

918

40-49

783

30-39

719

gemiddelde
leeftijd: 49

23%
overig

601

6%
schizofrenie

<20 13

8,0

5,7%
verzuim

203

29%
depressie

20-29

tevredenheid
medewerkers

145
FTE

diagnoses

325

60-69

1.717
nieuwe
cliënten
in 2019

groei 2019:
42 FTE

188

70-79

4.187
cliënten

aantal medewerkers

leeftijd van cliënten

FINANCIEEL

KWALITEIT CLIËNTEN

LOCATIES

Kerngegevens 2019

uitgaven

8%
persoonlijkheid

resultaat

€ 11.364.008
personele kosten

12.4
miljoen

€ 158.204
vennootschapsbelasting

12%
diagnostiek

€ 930.690
materiële
kosten
€ 150.886
ﬁnanciële lasten

omzet: € 13.123.666
kosten: € 12.445.584

resultaat
over 2019
€ 678.082

resultaat over 2018:
€ 446.702
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Jaarrekening 2019
BuurtzorgT B.V.

Thuis in psychiatrische zorg

Pagina 14

Inhoudsopgave
5.1

Jaarrekening 2019

5.1.1

Balans per 31 december 2019

16

5.1.2

Resultatenrekening over 2019

17

5.1.3

Kasstroomoverzicht over 2019

18

5.1.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

19

5.1.5

Toelichting op de balans per 31 december 2019

24

5.1.6

Mutatieoverzicht materiële vaste activa

30

5.1.7

Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

31

5.1.8

Toelichting op de resultatenrekening over 2019

32

5.1.9

Vaststelling en goedkeuring

37

5.2

Overige gegevens

5.2.1

Statutaire regeling resultaatbestemming

40

5.2.2

Nevenvestigingen

40

5.2.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

41

Thuis in psychiatrische zorg

Pagina 15

5.1 JAARREKENING
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5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-19
€

31-dec-18
€

1

15.876
15.876

20.899
20.899

2

7.027.418

5.302.478

3
4

3.381.332
835
10.409.586

1.892.107
3.299
7.197.884

10.425.462

7.218.783

31-dec-19
€

31-dec-18
€

18.000
1.265.443
1.283.443

18.000
745.564
763.564

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Groepsvermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

5

Voorzieningen

6

259.752

0

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

4.000.000

4.000.000

8

4.882.267
4.882.267

2.455.219
2.455.219

10.425.462

7.218.783

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019
Ref.

2019
€

2018
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties

9

13.089.004

8.573.359

Overige bedrijfsopbrengsten

10

34.662

5.440

13.123.666

8.578.799

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

11

11.364.008

7.183.114

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

12

7.963

6.971

Overige bedrijfskosten

13

922.727

674.206

Som der bedrijfslasten

12.294.698

7.864.291

BEDRIJFSRESULTAAT

828.968

714.508

Financiële baten en lasten

14

-150.886

-127.931

Vennootschapsbelasting

15

-158.203

-139.875

519.879

446.702

2019
€

2018
€

519.879
519.879

446.702
446.702

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref.

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

12
6

7.963
259.752

2
3
8

-2.311.737
-1.489.215
868.382

2
14
15

586.797
-150.886
-99.537

1
1

-2.950
0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

7

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

Thuis in psychiatrische zorg

267.715

-2.932.571
-1.835.888

336.374
-1.499.514

4
4

2018
€
714.508

6.971
0

-2.092.272
-572.128
-2.065.258

0
-127.931
-139.875

6.971

-4.729.657
-4.008.178

-267.806
-4.275.984

-5.497
37.306
-2.950

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen

€

828.968

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen bevoorschotting
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

2019
€

1.500.000

31.809
4.000.000

1.500.000

4.000.000

-2.464

-244.174

3.299
835
-2.464

247.473
3.299
-244.174
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 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 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 (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. Deze maatregelen hebben
naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemers in Nederland, waarvan de effecten op dit
moment nog niet zijn te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact
hebben op de ontwikkeling van de netto-omzet en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van BuurtzorgT.
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 verwachting 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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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 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 DBCzorgproducten geldt dat het wordt gewaardeerd aan de hand van het totaal aantal declarabele minuten per 31
december 2019. 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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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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5.1.4.3 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 DBCzorgproducten 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.
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.
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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 maart 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 94,0%.
Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is ruim 125%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan
binnen 9 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. 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.

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
5.1.4.5 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.

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de weten regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa

31-dec-19
€

31-dec-18
€

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

0
0
15.876
0
0

0
0
20.889
0
0

Totaal materiële vaste activa

15.876

20.889

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

20.889
2.950
0
7.963
0

59.679
5.497
27.595
6.971
64.901

Boekwaarde per 31 december

15.876

20.899

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.

2. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten vrij segment
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk

7.475.981
-448.563
0

5.362.792
0
-60.314

Totaal onderhanden werk

7.027.418

5.302.478

Saldo per
31-dec-2019

€

Af:
ontvangen
voorschotten
€

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

Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst
€

Af:
verwerkte
verliezen

€

- Omzet uit Zorgverzekeringswet

7.475.981

0

448.563

7.027.418

Totaal (onderhanden werk)

7.475.981

0

448.563

7.027.418

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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3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten

2.399.142
859.944

1.424.260
239.415

69.191

87.082

10.587
0
9.519
32.950
0
0

5.495
77.581
8.432
8.704
24.259
9.599
7.280

3.381.332

1.892.107

Overige vorderingen:
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vooruitbetaalde bedragen:
- Overige vooruitbetaalde bedragen
- Pensioenen
- Loon
- Huren
- Waarborgsommen
- Nog te vorderen van crediteuren
- Lening aan personeel
Totaal debiteuren en overige vorderingen
Toelichting:

Op de debiteuren is een voorziening in mindering gebracht van € 204.775. (2018: € 105.383) 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
31-dec-19
€

31-dec-18
€

Bankrekeningen

835

3.299

Totaal liquide middelen

835

3.299

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vennootschap
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PASSIVA
5. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Kapitaal
Algemene en overige reserves

18.000
1.265.443

18.000
745.564

Totaal groepsvermogen

1.283.443

763.564

Kapitaal

Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

Kapitaal

18.000

0

0

18.000

Totaal kapitaal

18.000

0

0

18.000

Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

745.564

519.879

0

1.265.443

745.564

519.879

0

1.265.443

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige reserves:
Winstreserves
Totaal algemene en overige reserves
Toelichting:

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen en de achtergestelde lening die onder de kortlopende schulden
verwerkt zijn. Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2019 bedraagt € 2.765.443 (2018: € 1.763.564).
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PASSIVA
6. Voorzieningen

Saldo per
1-jan-2019
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2019
€

- jubileumverplichtingen
- langdurig zieken

0
0

86.695
173.057

0
0

0
0

86.695
173.057

Totaal voorzieningen

0

259.752

0

0

259.752

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

89.030
170.722
0

Toelichting per categorie voorziening:

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

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Schulden aan banken

4.000.000

4.000.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

4.000.000

4.000.000

2019
€

2018
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

4.000.000
0
0

0
4.000.000
0

Stand per 31 december

4.000.000

4.000.000

0

0

4.000.000

4.000.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

0
4.000.000
0

0
4.000.000
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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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Crediteuren m.b.t pensioen
Crediteuren m.b.t. personeel
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Schulden aan personeel
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase

1.396.913
253.739
17.584
21.690
0
576.097
0
0
359.500
130.813
306.555

998.615
212.655

Overige schulden:
Kortlopende (achtergestelde) leningen

1.500.000

0

15.125
42.085
12.910
182.141
0
58.666

6.693
14.781
16.672
93.261
26
205.926

8.450

0

4.882.267

2.455.219

Nog te betalen kosten:
Accountantskosten
Lonen
Inhuur personeel
Overige kosten
Majafonds
Vennootschapsbelasting
Vooruitontvangen opbrengsten:
Subsidie
Totaal overige kortlopende schulden

0
371.628
163.024
18.072
222.022
27.547
104.297

Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Coöperatieve Rabobank U.A. bedraagt per 31 december 2019 EUR 2 miljoen (2018:
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.

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 25% 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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5.1.5 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 € 118.958, voor de komende 5 jaar € 134.612 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 2019 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 23.601,4miljoen (prijsniveau 2019).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019. 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 stichting per 31
december 2019.
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. BuurtzorgT vraagt de rechter betreffende zorgverzekeraar declaraties met in totaal een waarde van Eur 730.000
te voldoen. Het bestuur verwacht een positieve uitkomst van deze procedure en derhalve is voor deze vordering geen voorziening
gevormd.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

39.817
0
18.928

0
0
0

0
0
0

39.817
0
18.928

Boekwaarde per 1 januari 2019

0

0

20.889

0

0

20.889

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2.950
0
7.963
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2.950
0
7.963
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-5.013

0

0

-5.013

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

42.767
0
26.891

0
0
0

0
0
0

42.767
0
26.891

Boekwaarde per 31 december 2019

0

0

15.876

0

0

15.876
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Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

Totaal
€
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BIJLAGE
5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Ecare B.V.
Rabobank

1-feb-18
12-jun-18

1.000.000
3.000.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2019
2019
%

5 jaar Achtergesteld
4.00%
3 jaar Zakelijke financ + 2,65%

Totaal

Thuis in psychiatrische zorg

€

€

1.000.000
3.000.000

4.000.000

Restschuld
Restschuld
Aflossing
31 december
over 5 jaar
in 2019
2019
€
0
0

0

0

€
1.000.000
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000

Resterende
looptijd in
jaren eind
2019

Aflossingswijze

€
0
0

Gestelde
zekerheden

€
3
1

0

Aflossing
2019

ineens
ineens

0 Geen
0 50% Garantie van de S

0
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
9. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2019
€

2018
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)

13.089.004

8.573.359

Totaal

13.089.004

8.573.359

2019
€

2018
€

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

30.787
3.875

5.440
0

Totaal

34.662

5.440

De specificatie is als volgt:

10. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
11. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:

7.276.247
1.128.796
657.397
1.144.556

4.834.773
737.003
404.896
446.761

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

10.206.996
1.157.012

6.423.433
759.681

Totaal personeelskosten

11.364.008

7.183.114

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

130

85

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

130

85

2019
€

2018
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

7.963

6.971

Totaal afschrijvingen

7.963

6.971

2019
€

2018
€

Algemene kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

635.635
8.668
278.423
0

393.353
11.654
167.584
101.615

Totaal overige bedrijfskosten

922.727

674.206

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

13. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
14. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten

2.661
2.661

2.559
2.559

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-153.547
-153.547

-130.490
-130.490

Totaal financiële baten en lasten

-150.886

-127.931

2019
€

2018
€

15. Vennootschapsbelasting
De specificatie is als volgt:

Jaar:

2017
2018
2019

Totaal

Vordering/
schuld per 1-12019
-66.051
-139.875
-205.926

-158.203

Betaald/
ontvangen in
2019
66.051
139.875
99.537

-158.203

305.463

VPB 2019

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
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Vordering/
schuld per 3112-2019

0
0
-58.666

-58.666
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
17. 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

Thuis in psychiatrische zorg

2019
€

2018
€

24.200
918
0
0

0
0
0
8.292

25.118

8.292
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WNT-verantwoording 2019 BuurtzorgT B.V.
De WNT is van toepassing op Buurtzorgt B.V.. Het voor BuurtzorgT B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 151.000, betreffende
klsse III.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand
van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

N. Moleman
Bestuurder
01/01 – 31/12
0,5185
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

74.046

Bezoldiging

74.046

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

78.296

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N. Moleman
Bestuurder
01/01 – 31/12
0,5
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

60.499

Bezoldiging

60.499

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

62.500

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1

J. Zandijk

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019

Voorzitter

B. Wenting
Lid

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

4.050

3.293

23.550

15.700

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

J. Zandijk

B. Wenting

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018

Voorzitter

Lid

Lid

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018

B. Groeneweg

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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4.868

2.367

4.840

18.750

12.500

12.500
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5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van BuurtzorgT B.V. heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 20 mei 2020.
De raad van commissarissen van de BuurtzorgT heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering
van 20 mei 2020.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
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. Deze maatregelen hebben naar
verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemers in Nederland, waarvan de effecten op dit moment
nog niet zijn te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de
ontwikkeling van de netto-omzet en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van BuurtzorgT.
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 verwachting relatief beperkt.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurder
wg N. Moleman

20-mei-20

Voorzitter Raad van Commissarissen
wg J. Zandijk
20-mei-20

Lid Raad van Commissarissen
wg B. Wenting
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

Thuis in psychiatrische zorg

Pagina 40

5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 22, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
De Algemene Vergadering
5.2.2 Nevenvestigingen
BuurtzorgT B.V. heeft 35 nevenvestigingen.
5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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