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1.1 GECONSOLIDEERD DEEL VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2021

1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 422.297 474.492

Materiële vaste activa 2 79.894.999 75.907.674

Financiële vaste activa 3 51.782 51.658

Totaal vaste activa 80.369.078 76.433.824

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 7.355.566 9.662.641

Debiteuren en overige vorderingen 6 7.020.065 7.596.197

Liquide middelen 7 12.647.682 11.067.279

Totaal vlottende activa 27.023.313 28.326.117

Totaal activa 107.392.391 104.759.941

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 8

Kapitaal 183 183

Bestemmingsfondsen 42.064.741 40.145.544

Algemene en overige reserves 3.474.842 3.554.831

Totaal groepsvermogen 45.539.766 43.700.558

Voorzieningen 9 6.516.808 2.979.299

Langlopende schulden (nog voor meer 10 35.778.635 38.340.603

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 458.627 526.037

Overige kortlopende schulden 11 19.098.555 19.213.444

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 19.557.182 19.739.481

Totaal passiva 107.392.391 104.759.941
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1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 15 116.520.929 112.226.852

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 16 2.527.163 4.956.068

Overige bedrijfsopbrengsten 17 1.762.116 2.014.215

Som der bedrijfsopbrengsten 120.810.208 119.197.135

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 18 87.449.985 87.419.925

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 19 4.095.597 4.104.747

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 20 0 657.842

Overige bedrijfskosten 21 26.159.698 22.021.441

Som der bedrijfslasten 117.705.280 114.203.955

BEDRIJFSRESULTAAT 3.104.928 4.993.180

Financiële baten en lasten 22 -1.265.721 -1.378.562

RESULTAAT BOEKJAAR 1.839.207 3.614.618

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.919.197 3.457.936

Algemene / overige reserves -79.990 156.682
1.839.207 3.614.618
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1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.104.928 4.993.180

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 4.095.597 4.104.747

- overige waardeverminderingen 0 657.842

- mutaties voorzieningen 3.537.509 269.153

7.633.106 5.031.742

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten -67.410 268.466

- vorderingen 726.023 -626.447

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 2.307.075 -5.624.544

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -114.889 1.939.408

2.850.799 -4.043.117

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 13.588.832 5.981.805

Ontvangen interest 94.454 71.840

Betaalde interest -1.510.065 -1.343.643

Ontvangen dividenden 0 0

-1.415.610 -1.271.803

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 12.173.222 4.710.002

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -7.972.696 -3.328.106

Investeringen immateriële vaste activa -58.031 -13.068

Investeringen in overige financiële vaste activa -124 -1.658

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 0 1

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -8.030.851 -3.342.831

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -2.561.968 -2.561.968

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.561.968 -2.561.968

Mutatie geldmiddelen 1.580.403 -1.194.797

Stand geldmiddelen per 1 januari 11.067.279 12.262.076

Stand geldmiddelen per 31 december 12.647.682 11.067.279

Mutatie geldmiddelen 1.580.403 -1.194.797
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Groepsverhoudingen

Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

Naam Statutaire zetel Zeggenschap

Opgenomen in 

consolidatie

Stichting TriviumMeulenbeltZorg Borne Volledig ja

Stichting het Zwaantje Hengelo Volledig ja

Stichting De Groene Brug Borne Volledig ja

De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Verbonden partijen

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

 verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 

 - Tussen de verschillende instellingen worden kosten en opbrengsten via een rekening-courantverhouding verrekend.

 - De aard van de verbondenheid tussen de verbonden partijen is gelegen in de samenstelling van het bestuur.

VVE 't Haarhuus is een verbonden partij die niet wordt geconsolideerd. TMZ en Mijande hebben een bestuurlijk

belang in de VVE en er vinden geen significante transacties met de verbonden partijen plaats.

De transacties met deze partij hebben onder normale marktomstandigheden plaatsgevonden.

Grondslagen voor de consolidatie
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De bestuurders en toezichthouders zijn tevens aan te merken als verbonden partij en er hebben geen transacties plaatsgevonden 

anders dan in de jaarrekening opgenomen (bezoldiging).

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting TriviumMeulenbeltZorg zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep 

behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of 

waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen 

voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting TriviumMeulenbeltZorg.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen zijn volledig in 

de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 

De enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van Stichting TriviumMeulenbeltZorg. Op basis van de RV WTZi art. 7.2 is 

TriviumMeulenbeltZorg als groepshoofd aangemerkt.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

RJ 655, titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi 

publieke sector (WNT).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stichting TriviumMeulenbeltZorg te Borne staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Op 12 oktober 2021 is Stichting 

TriviumMeulenbeltZorg (de verkrijgende stichting) gefuseerd met Stichting Trivium Meulenbelt Groep (de verdwijnende stichting). 

Tevens is op 12 oktober 2021 de Stichting De Groene Brug (de verkrijgende stichting) gefuseerd met Stichting Zorgcontinuüm 

Twente Noord (de verdwijnende stichting). De financiele gegevens van de verdwijnende stichtingen zijn met ingang van 1 januari 

2021 opgenomen in de jaarrekening van de verkrijgende stichtingen.

Zorginstelling TriviumMeulenbeltZorg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Borne, op het adres Dijkhuis 1, 7622 CM en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 08099661.

De belangrijkste activiteiten zijn het aanbieden van verpleging, behandeling, activerende begeleiding, ondersteunende 

begeleiding en persoonlijke verzorging.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

Financiële instrumenten

Vergelijking met voorgaand jaar

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

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover 

niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

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

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

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

Meulenbelt Groep zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 

die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie (met betrekking tot het actief of de 

verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

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

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

zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer 

wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid 

van de bepaling van de waarde. 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële 

derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de 

informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘financiële instrumenten’. Voor de grondslagen van primaire 

financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

De zorginstelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de 

hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges.

Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs 

gewaardeerd. Voor het ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de winst-en-

verliesrekening verwerkt.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 

volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover 

zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen worden 

geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de 

reële waarden. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 (met 

uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die

van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin

de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

(Im)Materiële vaste activa

Als moment van start afschrijving is gekozen voor het boekjaar opvolgend op het jaar van investering.

De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in het boekjaar waarin deze zich voordoen.

Voor vastgoed voor verhuur wordt uitgegaan van een restwaarde van 50%.

Financiële Vaste activa

Bijzondere waardemindering

Vorderingen

Liquide middelen
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De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde 

kostprijs (gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden en gewaardeerd tegen 

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

kortlopende schulden.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen opbrengstwaarden. De productie 

van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die 

ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in 

mindering gebracht.

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

stichting  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast 

actief.

Stichting TriviumMeulenbeltzorg heeft voor de gehele vastgoedportefeuille (vastgoed in eigendom en gehuurd vastgoed) 

bedrijfswaarde geen berekeningen opgesteld aangezien hier geen aanleiding / trigger voor is.

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

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 

geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de 

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

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is 

gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te 

zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de 

grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.



Stichting TriviumMeulenbeltZorg

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Eigen Vermogen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening WGA

Voorziening langdurig zieken

Voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren

Schulden

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Personele kosten
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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 verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

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

wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de 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 stichting.

Bij het bepalen van de voorziening voor jubileumuitkeringen is rekening gehouden met de gemiddelde blijfkansen en opgebouwde 

rechten.                                                                                                                                                                                                      

De voorziening heeft betrekking op de betalingsverplichting voor een periode van 10 jaar die TMZ heeft voor medewerkers die in 

de WGA komen. De voorziening is berekend op basis van een inschatting van de instroom in de WGA per 31 december 2021.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de 

arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 

31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.

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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor 

reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 

hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn.

De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren is een voorziening gevormd op basis van de verwachten kosten voor medewerkers 

die voldoen aan de nieuwe CAO regeling. Deze regeling stoppen met werken na 45 jaar dienstjaren heeft een looptijd van 1 

september 2021 tot en met 31 december 2025 en geldt voor medewerkers die voldoen aan de voorwaarden minimaal 20 jaar 

gewerkt in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in de zorg en welzijn en daarvan de laatste 5 jaar werkzaam te zijn geweest 

op basis van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de VVT-sector. De voorziening is berekend op basis van kennis van 

deelnemers in 2021 en een inschatting door middel van een enquete onder de doelgroep voor de toekomstige deelname. De 

voorziening betreft de beste schatting van de contante waarde van de verschuldigde uitkeringen en de daarmee samenhangende 

kosten. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%. Er is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 1,46%. De 

voorziening is bepaald op basis van de 'verplichting per balansdatum'-methode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 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 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de 

balans opgenomen, indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Stichting TriviumMeulenbeltZorg

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

1.1.4.4. Kasstroomoverzicht

1.1.4.5 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening van Stichting TriviumMeulenbeltZorg is één segment toegepast, zijnde:

- VVT

Dit is in overeenstemming met interne rapporteringsstructuur.

1.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn bedraagt 106,6% december 

2021 (bron: website www.pfzw.nl d.d. 17-2-2022)).

Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. 

De aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de resultatenrekening verantwoord en, voor zover 

de aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans 

opgenomen.

Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat 

van deze geldmiddelen is gemaakt. Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de ontvangen 

en betaalde rente is uitgegaan van de werkelijke kasstromen.

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.

Stichting TriviumMeulenbeltZorg heeft voor haar werknemers een toegezegd-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 het bedrijfstak pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Stichting TriviumMeulenbeltZorg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting TriviumMeulenbeltZorg heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Immaterieel disagio 123.900 154.875

Programmatuur 298.397 319.617

Totaal immateriële vaste activa 422.297 474.492

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 474.492 569.036

Bij: investeringen 58.031 13.068

Af: afschrijvingen 110.226 107.612

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 422.297 474.492

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Grond 4.444.811 4.444.811

Terreinvoorzieningen 426.352 460.257

Gebouwen 46.389.881 47.678.761

Semi permanente gebouwen 0 0

Verbouwingen 1.292.630 1.381.295

Installaties 14.992.667 16.054.303

Bouwrente 17.975 21.568

Onderhanden projecten 7.708.136 1.045.759

Overige gebouwen 347.336 537.396

Overige activa 243.196 482.375

Inventaris 2.692.970 2.822.428

Vervoermiddelen 429.864 547.764

Automatisering 909.181 430.955

Totaal materiële vaste activa 79.894.999 75.907.672

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 75.907.674 77.234.545

Bij: investeringen 7.972.696 3.328.106

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 3.985.371 3.997.135

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 657.842

Boekwaarde per 31 december 79.894.999 75.907.674

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

mutatieoverzicht onder 1.1.6.a. Immaterieel disagio betreft de betaalde disagio behorende bij de lening en wordt in 10 jaar 

afgeschreven.

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

mutatieoverzicht onder 1.1.6.b



Stichting TriviumMeulenbeltZorg

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Andere deelnemingen 51.782 51.658

Totaal financiële vaste activa 51.782 51.658

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 51.658 50.000

Kapitaalstortingen 0 0

Resultaat deelnemingen 124 1.658

Boekwaarde per 31 december 51.782 51.658

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 611.510 544.100

Af: ontvangen voorschotten -1.070.137 -1.070.137

Totaal onderhanden werk -458.627 -526.037

Toelichting:

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2018 2019 2020 2021 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 4 9.662.641 0 9.662.645

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 7.355.566 7.355.566

Correcties voorgaande jaren 0 -4 105.387 0 105.383

Betalingen/ontvangsten 0 0 -9.768.029 0 -9.768.029

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -4 -9.662.642 7.355.566 -2.307.080

Saldo per 31 december 0 0 -1 7.355.566 7.355.565

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7.355.566 9.662.641

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

7.355.566 9.662.641

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 94.659.354 91.922.381

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 87.303.788 82.259.740

Totaal financieringsverschil 7.355.566 9.662.641
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.1.6.c.

OHW DBC 2021 ad. € 611.510 is als volgt opgebouwd : Achmea € 104.276, CZ € 40.448, Menzis € 335.035,

VGZ 70.263, ASR € 4.212, ONVZ € 24.151 en DSW € 33.125. 

OHW DBC 2020 ad. € 544.100 is als volgt opgebouwd : Achmea € 39.248, CZ € 23.743, Menzis € 386.183, VGZ € 71.450 

en DSW € 23.476. 
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.519.233 2.503.021

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 741.639 681.396

Vooruitbetaalde bedragen 31.171 31.771

Nog te ontvangen bedragen 3.205.374 3.837.914

Overige overlopende activa 522.647 542.095

Totaal debiteuren en overige vorderingen 7.020.065 7.596.197

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 12.640.142 11.061.074

Kassen 7.540 6.205

Totaal liquide middelen 12.647.682 11.067.279

Toelichting:
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Bij de ING-bank kan worden beschikt over een rekening-courant krediet van € 2.000.000 ter financiering van het werkkapitaal.

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van TriviumMeulenbeltZorg.

De vorderingen hebben overwegend een looptijd korter dan 1 jaar.

Onder de nog te ontvangen bedragen is een bedrag van € 1.997.105  inbegrepen wegens omzet die nog gefactureerd 

moet worden (2020: € 1.751.460).
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 183 183

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 42.064.741 40.145.544

Algemene en overige reserves 3.474.842 3.554.831

Totaal groepsvermogen 45.539.766 43.700.558

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Kapitaal 183 0 0 183

Totaal kapitaal 183 0 0 183

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Bestemmingsreserves 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 0 0 0 0

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 40.145.544 1.919.197 42.064.741

Totaal bestemmingsfondsen 40.145.544 1.919.197 0 42.064.741

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Algemene reserves 3.554.831 -79.989 3.474.842

Overige reserves 0 0

Totaal algemene en overige reserves 3.554.831 -79.989 0 3.474.842

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 1.839.207 3.614.617

Herwaardering materiële vaste activa

Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 1.839.207 3.614.617
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

€ € € € €

- voorziening jubileumuitkeringen 445.398 136.031 92.184 21.169 468.075

- voorziening wga 2.194.077 1.655.731 375.931 494.414 2.979.463

- langdurig zieken 339.824 411.695 78.689 253.985 418.845

- doorbetaling na 45 dienstjaren 0 2.650.425 0 0 2.650.425

Totaal voorzieningen 2.979.299 4.853.882 546.804 769.568 6.516.808

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.325.268

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 5.191.540

Toelichting

Voor een nadere toelichting van de voorzieningen zie de grondslagen van waardering van activa en passiva (1.1.4.2)

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Schulden aan banken 35.778.635 38.340.603

Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 35.778.635 38.340.603

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 40.902.571 43.464.539

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.561.968 2.561.968

Stand per 31 december  38.340.603 40.902.571

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.561.968 2.561.968

Stand langlopende schulden per 31 december 35.778.635 38.340.603

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.561.968 2.561.968

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 35.778.635 38.340.603

hiervan > 5 jaar 25.830.763 28.242.731

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Zie ten aanzien van de verstrekte zekerheden ook de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Met betrekking tot de ING leningen met een hoofdsom van € 23,5 , € 5,3 en € 1,7 mln en € 750.000 is bepaald dat een  

omzetratio van tenminste 10% moet zijn. Bij een daling onder de 15% vindt aanpassing van de rente plaats.

TMZ heeft een ratio van 37,7%
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Overige kortlopende schulden

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Crediteuren 2.646.795 2.495.292

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 2.561.968 2.561.968

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.881.597 2.057.287

Schulden terzake pensioenen 641.039 580.587

Nog te betalen salarissen 471.969 497.255

Overige schulden 2.298.595 1.522.948

Terug te betalen subsidie zorgbonus 28.177 25.100

Nog te betalen eindheffing zorgbonus 702.292 1.732.700

Nog te betalen kosten 2.348.791 2.572.395

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 3.703.306 3.559.928

Vakantiedagen 1.811.884 1.605.840

Overige overlopende passiva 2.142 2.143

Totaal overige kortlopende schulden 19.098.555 19.213.444

Toelichting:

12. Financiële instrumenten

Reële waarde per categorie financiële derivaten

Per 31 december 2021 bezit stichting het Zwaantje renteswaps met een reële waarde van € 123.096 negatief.

Renterisico's

Rente-instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele renteposities.

13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
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Met de woningbouwvereniging St. Joseph in Almelo is een aangepaste huurovereenkomst gesloten voor de locatie Bornerbroek 

Theresiahof. In 2021 is de totale huurverplichting € 259.973,- . De overeenkomst wordt stilzijgend verlengd met 1 jaar, tenzij de 

overeenkomst met inachtname van 1 jaar opzegtermijn wordt opgezegd.

Met Heinhuis Almelo Exploitatie B.V. is een huurovereenkomst gesloten voor de locatie Parmentierweg 3 in Almelo. In 2021 is 

de totale huurverplichting € 56.657,-. De looptijd van het contract is 3 jaar, ingegaan op 15 augustus 2019. Het contract wordt 

daarna telkens verlengd met 1 jaar met een opzegtermijn van 12 maanden.

Per 31 december 2021 bezit stichting TMZ renteswaps met een reële waarde van € 1.098.331 negatief.

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.

Financiële instrumenten

TMZ maakt gebruik van rentederivaten om de variabiliteit van toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebetalingen van drie 

leningen af te dekken. TMZ maakt gebruik van Interest Rate Swaps (IRS). Hierbij ontvangt TMZ een variabele rente van de 

tegenpartij en betaalt TMZ een vaste rente. De looptijd van de leningen betreft 10 jaar. De marktwaarde per 31-12-2021 van de 

IRS bedraagt in totaliteit € 1.221.427,- negatief. In november 2016 is de rente vastgezet op 0,94% met ingang van 1 oktober 

2019 tot 1 juli 2026.

Onder overige schulden is een post met betrekking tot transitiemiddelen opgenomen van € 2.174.069,- .

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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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door de kredietnemer en Stichting 't Zwaantje.

Een Borgtocht van WFZ t.b.v. lening ING nr. 67.39.20.178 en 67.26.45.327 en 68.40.38.633.

Nog te vestigen zekerheden

Vriezenveen en Koningsweg 24 in Vriezenveen.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
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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.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. 

TriviumMeulenbeltZorg 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 2021.

Een negative pledge pari passu cross default verklaring.

Een positieve negatieve hypotheekverklaring groot € 23,5 mln op het onroerend goed boerhaavelaan 85 in Hengelo.

Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt op een gezamenlijke bankhypotheek van € 73.100.000  de volgende 

locaties : smaragdstraat/bornsestraat 0 in Almelo, Vriezeveenseweg 176 in Almelo, Bekenhuis 0 in Borne, 

 't Dijkhuis 1 in Borne, P.C. Borstlaan 10 in Hengelo OV, Eeshoflaan/Sportlaan 0 in Tubbergen, Oranjestraat 0 in

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties 

en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van 

eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. TriviumMeulenbeltZorg heeft op basis van een risicoanalyse een zo 

nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening 

gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2021 richt deze 

onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke 

en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet 

uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze 

bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt. 

 

TriviumMeulenbeltZorg verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de 

coronacompensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt een recht van eerste hypotheek ad. € 1.700.000 op appartementsrecht aan het 

Dijkhuis 1 te Borne. 

Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt een recht van eerste hypotheek ad. € 6.050.000 op appartementsrecht aan de 

Oranjestraat te Westerhaar- Vriezenveensewijk.

Een positieve negatieve hypotheekverklaring ten gunste van de ING op het nieuwbouw onroerend goed te Westerhaar- 

Vriezenveensewijk.

Met Mijande Wonen is een huurovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd (ingangsdatum 1 mei 2012) voor de locatie 't 

Haarhuus. In 2021 is de totale huurverplichting € 279.438,-. Opzegtermijn is 3 maand.

Met de Stichting Ziekenhuisgroep Twente is een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van de afdeling De Horst. De huur 

inclusief servicekosten bedraagt op dit moment € 155.406,- per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar, 

ingaande op 1 september 2015. Daarna wordt deze telkens verlengd voor 5 jaar. De opzegtermijn is 1 jaar.

Het aantrekken van door het WaarborgfondsZorg geborgde leningen impliceert een obligoverplichting van € 570.518,-. 

maximaal 3% op het openstaand saldo per 31-12-2021.
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1.1.6.a MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Immaterieel Programma- Totaal

disagio tuur

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 309.750 396.254 0 0 0 706.004

- cumulatieve afschrijvingen 154.875 76.637 0 0 0 231.512

  

Boekwaarde per 1 januari 2021 154.875 319.617 0 0 0 474.492

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 58.031 58.031

- afschrijvingen 30.975 79.251 110.226

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -30.975 -21.220 0 0 0 -52.195

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 309.750 454.285 0 0 0 764.035

- cumulatieve afschrijvingen 185.850 155.888 0 0 0 341.738

Boekwaarde per 31 december 2021 123.900 298.397 0 0 0 422.297

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0%
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1.1.6.b MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Totaal

Terrein- Semi perm. Ver- Onderhanden Materiële

Grond Voorzieningen Gebouwen gebouwen bouwingen Installaties Bouwrente projecten Subtotaal vaste activa

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 3.663.372 678.100 64.925.801 0 1.773.293 26.568.122 143.707 1.045.759 98.798.154 120.015.612

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 217.843 20.005.205 0 391.998 11.083.630 122.139 0 31.820.815 44.107.940

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 3.663.372 460.257 44.920.596 0 1.381.295 15.484.492 21.568 1.045.759 66.977.339 75.907.672

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 274.237 6.693.535 6.967.772 7.972.696

- herwaarderingen 0 0

- afschrijvingen 33.905 1.246.206 88.665 1.327.494 3.593 2.699.863 3.985.371

- bijzondere waardeverminderingen 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0

- investeringen vanuit onderhanden projecten -31.158 -31.158 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 2.612.616 2.612.616 6.022.664

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 2.612.616 2.612.616 6.022.664

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -33.905 -1.246.206 0 -88.665 -1.053.257 -3.593 6.662.377 4.236.751 3.987.325

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 3.663.372 678.100 62.313.185 0 1.773.293 26.842.359 143.707 7.708.136 103.122.152 121.965.644

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 251.748 18.638.795 0 480.663 12.411.124 125.732 0 31.908.062 42.070.647

Boekwaarde per 31 december 2021 3.663.372 426.352 43.674.390 0 1.292.630 14.431.235 17.975 7.708.136 71.214.090 79.894.997

Afschrijvingspercentage 5,0% 2,0% 10,0% 5,0% 5,0% 2,5%
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1.1.6.b MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Overige Overige Vervoer- Automati-

Gebouwen activa Inventaris middelen sering SubTotaal

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 5.958.618 2.414.876 6.240.894 963.796 535.469 16.113.653

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.421.222 1.932.501 3.418.466 416.032 104.514 11.292.735

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 537.396 482.375 2.822.428 547.764 430.955 4.820.918

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 369.672 74.859 560.393 1.004.924

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 190.061 239.180 499.130 192.759 113.325 1.234.455

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- investeringen vanuit onderhanden projecten 31.158 31.158

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 1.157.396 0 1.788.042 0 2.945.438

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 1.157.396 0 1.788.042 0 2.945.438

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -190.061 -239.180 -129.458 -117.900 447.068 -198.373

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 4.801.222 2.414.876 4.822.524 1.038.655 1.127.020 14.204.297

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 4.453.887 2.171.681 2.129.554 608.791 217.839 9.581.752

Boekwaarde per 31 december 2021 347.335 243.195 2.692.970 429.864 909.181 4.622.545

Afschrijvingspercentage 5,0% 5%-10% 10,0% 20,0% 20,0%
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1.1.6.b MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Dit betreft materiele vaste activa van stichting De Groene Brug en Stichting Het Zwaantje.

Verbouwing Computer Vakantie Vervoer

Grond Gebouwen praktijk apparatuur woning Installaties Inventaris middelen SubTotaal

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 781.439 3.187.397 271.865 88.123 97.075 670.359 0 7.547 5.103.805

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 429.232 271.865 88.123 97.075 100.548 0 7.547 994.390

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 781.439 2.758.165 0 0 0 569.811 0 0 4.109.415

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 42.674 0 0 8.379 0 0 51.053

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 271.865 88.123 97.075 7.547 464.610

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 271.865 88.123 97.075 7.547 464.610

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -42.674 0 0 0 -8.379 0 0 -51.053

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 781.439 3.187.397 0 0 0 670.359 0 0 4.639.195

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 471.906 0 0 0 108.927 0 0 580.833

Boekwaarde per 31 december 2021 781.439 2.715.491 0 0 0 561.432 0 0 4.058.362

Afschrijvingspercentage 5,0% 2,0% 10,0% 5,0% 5,0% 2,5% 20,0%
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1.1.6.c MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Andere

deelnemingen Totaal

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 51.658 0 0 0 0 51.658

- Kapitaalstortingen

- Resultaat deelnemingen 124 124

Boekwaarde per 31 december 2021 51.782 0 0 0 0 51.782
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1.1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Lening-

gever

Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 31 

december 2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing in 

2021

Restschuld 31 

december 2021

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2022

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 15-okt-07 13.750.000 30 onderhands 4,77% 7.791.669 458.333 7.333.336 5.041.671 18 Lineair 458.333 WFZ

NWB 1-apr-05 4.220.156 31 onderhands 4,20% 2.110.079 136.134 1.973.945 1.293.275 17 Lineair 136.134 WFZ

NWB 1-aug-06 4.000.000 20 onderhands 4,39% 1.200.000 200.000 1.000.000 0 7 Lineair 200.000 WFZ

ING * 1-okt-09 23.500.000 30 hypothecair 1,74% 14.883.335 783.333 14.100.002 10.183.337 20 Lineair 783.333

ING * 1-okt-10 5.300.000 31 hypothecair 4,41% 3.709.988 176.668 3.533.320 2.649.980 22 Lineair 176.668

BNG 10-nov-14 1.500.000 10 onderhands 1,08% 600.000 150.000 450.000 0 5 Lineair 150.000 WFZ

Aegon 30-okt-15 11.800.000 20 onderhands 1,39% 8.850.000 590.000 8.260.000 5.310.000 16 Lineair 590.000 WFZ

ING * 23-jun-09 1.700.000 20 hypothecair 1,74% 1.232.500 42.500 1.190.000 977.500 30 Lineair 42.500

ING * 1-okt-10 750.000 31 hypothecair 4,41% 525.000 25.000 500.000 375.000 22 Lineair 25.000

* dit betreft de rente vanuit de rente swaps

Totaal 40.902.571 0 2.561.968 38.340.603 25.830.763 2.561.968
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1.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

15. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 14.634.243 13.101.016

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 87.950.388 85.900.242

Opbrengsten Wmo 1.281.418 931.376

Zorg-gerelateerde corona-compensatie 2021 4.708.966 -

Zorg-gerelateerde corona-compensatie 2020 222.868 5.628.867

Omzet DBC's / DBC zorgproducten 7.723.046 6.665.351

Totaal 116.520.929 112.226.852

Toelichting:

16. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Subsidies Wlz-zorg 0 434.236

Subsidie zorgbonus 1.576.777 3.898.700

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 519.644 250.000

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 0 76.629

Overige subsidies 430.742 296.503

Totaal 2.527.163 4.956.068

Toelichting:

17. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige dienstverlening 838.652 886.623

Overige opbrengsten 923.464 1.127.592

Totaal 1.762.116 2.014.215
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Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning 

daarop en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De 

zorgbonussen zijn uitbetaald in december 2021. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de 

toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. 

Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 1.576.777 en is verwerkt onder de 

personeelskosten.

Onder opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) is o.a. kortdurend eerste lijnsverblijf ad. € 3.647.706 (2020:  € 

3.188.469) opgenomen.  Vanaf 1-1-2021 is de subsidieregeling extramurale behandeling (WLZ) overgegaan naar de GZSP 

(ZVW). De GZSP staat verantwoord in 2021 onder opbrengsten zorgverzekeringswet en in 2020 staat dit onder subsidies wlz-

zorg.
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1.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 66.304.810 63.907.586

Sociale lasten 10.478.509 10.406.026

Pensioenpremies 5.712.180 5.077.207

Andere personeelskosten 2.015.888 2.609.533

Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 1.576.777 3.895.200

   

Subtotaal 86.088.164 85.895.553

Personeel niet in loondienst 1.361.821 1.520.873

Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst 0 3.500

Totaal personeelskosten 87.449.985 87.419.925

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

1.505 1.511

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.505 1.511

Toelichting:

19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 110.226 107.612

- materiële vaste activa 3.985.371 3.997.135

Totaal afschrijvingen 4.095.597 4.104.747

20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 0 657.842

- financiële vaste activa 0 0

Totaal 0 657.842
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Onder andere personeelskosten heeft TMZ de zorgbonus voor eigen rekening verwerkt. TMZ heeft ervoor gekozen om alle 

medewerkers een bonus van € 384,71 uit te betalen. De medewerkers die buiten de zorgbonus regeling vallen heeft TMZ 

voor eigen rekening genomen. Dit betreft een bedrag van € 72.325 inclusief eindheffing.
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1.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.744.114 7.730.194

Algemene kosten 6.316.442 5.676.521

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.585.205 4.126.021

Onderhoud en energiekosten 3.912.659 3.171.581

Huur en leasing 1.086.447 1.026.588

Dotaties en vrijval voorzieningen 3.514.831 290.536

Totaal overige bedrijfskosten 26.159.698 22.021.441

Toelichting:

22. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 94.454 71.834

Subtotaal financiële baten 94.454 71.834

Rentelasten -1.360.175 -1.450.396

Subtotaal financiële lasten -1.360.175 -1.450.396

Totaal financiële baten en lasten -1.265.721 -1.378.562

23. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 118.187 153.644

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.) 0 0

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 118.187 153.644

Bovengenoemde accountantskosten ad. € 118.187 betreffen de kosten van Verstegen.

24. Transacties met verbonden partijen

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen 

onder punt 25.

Onder de post dotaties en vrijval voorzieningen is de voorziening 45 jr ad. € 2.650.425 opgenomen en de dotatie en vrijval van 

de voorzieningen WGA € 785.386 en langdurig ziek € 79.021
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1.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

25. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2021 is als volgt:

W.G.F. Schrander W.C.P Belshof

Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-dec-13 1-okt-14

In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 165.844 166.570

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn 12.724 12.724

Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 178.568 179.294

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 193.000 193.000

Vergelijkende cijfers 2020

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 161.263 161.986

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn 11.764 11.764

Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 173.028 173.750

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 185.000 185.000

Toezichthoudende topfunctionarissen

P. de Kroon E.R.T. Smits
W.P. van 

Wijngaarden

Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15

In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden

Totale bezoldiging in het kader van de WNT 21.712 14.444 14.472

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 28.950 19.300 19.300

Vergelijkende cijfers 2020

Totale bezoldiging in het kader van de WNT 21.078 14.228 13.872

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.750 18.500 18.500

J. Hesselink M. Bokkinga

Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-21 1-jan-21

In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden 31-dec-21

Totale bezoldiging in het kader van de WNT 14.656 14.475

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.300 19.300

Vergelijkende cijfers 2020

Totale bezoldiging in het kader van de WNT 0 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Toelichting
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De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp aan Stichting 

TriviumMeulenbeltZorg een totaalscore van 11 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse IV, met een 

bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 193.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad 

van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 28.950 en voor de overige leden 

van de Raad van Toezicht € 19.300. Deze maxima worden niet overschreden. 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Marjan van de Graaf
VAA
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1.2 ENKELVOUDIG DEEL VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2021

1.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 422.297 474.492

Materiële vaste activa 2 75.836.635 71.798.257

Financiële vaste activa 3 51.782 51.658

Totaal vaste activa 76.310.714 72.324.407

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 7.355.565 9.662.645

Debiteuren en overige vorderingen 6 7.554.708 8.628.099

Liquide middelen 7 11.080.335 9.116.367

Totaal vlottende activa 25.990.608 27.407.111

Totaal activa 102.301.322 99.731.518

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8

Kapitaal 183 183

Bestemmingsfondsen 42.064.742 40.145.545

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 42.064.925 40.145.728

Voorzieningen 9 6.516.808 2.979.299

Langlopende schulden (nog voor meer 10 34.156.134 36.650.602

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 458.627 526.037

Overige kortlopende schulden 11 19.104.828 19.429.852

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 19.563.455 19.955.889

Totaal passiva 102.301.322 99.731.518

Pagina 26



Stichting TriviumMeulenbeltZorg

1.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 12 116.520.929 112.226.852

Subsidies 13 2.527.163 4.956.068

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.468.083 1.731.561

Som der bedrijfsopbrengsten 120.516.175 118.914.481

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 87.449.985 87.419.925

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 4.044.544 4.052.183

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 0 657.842

Overige bedrijfskosten 18 25.895.415 22.009.395

Som der bedrijfslasten 117.389.944 114.139.346

BEDRIJFSRESULTAAT 3.126.231 4.775.135

Financiële baten en lasten 19 -1.207.034 -1.317.199

RESULTAAT BOEKJAAR 1.919.197 3.457.936

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.919.197 3.457.936

Algemene / overige reserves 0 0
1.919.197 3.457.936
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1.2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

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

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

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Immaterieel disagio 123.900 154.875

Programmatuur 298.397 319.617

Totaal immateriële vaste activa 422.297 474.492

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 474.492 569.036

Bij: investeringen 58.031 13.068

Af: afschrijvingen 110.226 107.612

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 422.297 474.492

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Grond 3.663.372 3.663.372

Terreinvoorzieningen 426.352 460.257

Gebouwen 43.674.390 44.920.596

Semi permanente gebouwen 0 0

Verbouwingen 1.292.630 1.381.295

Installaties 14.431.235 15.484.492

Bouwrente 17.975 21.568

Onderhanden projecten 7.708.136 1.045.759

Overige gebouwen 347.335 537.396

Overige activa 243.195 482.375

Inventaris 2.692.970 2.822.428

Vervoermiddelen 429.864 547.764

Automatisering 909.181 430.955

Totaal materiële vaste activa 75.836.635 71.798.257

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 71.798.257 73.072.564

Bij: investeringen 7.972.696 3.328.106

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 3.934.318 3.944.571

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 657.842

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 75.836.635 71.798.257

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

1.2.5.a. Immaterieel disagio betreft de betaalde disagio behorende bij de lening en wordt in 10 jaar afgeschreven.

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

1.2.5.b  
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Andere deelnemingen 51.782 51.658

Totaal financiële vaste activa 51.782 51.658

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 51.658 50.000

Kapitaalstortingen 0 0

Resultaat deelnemingen 124 1.658

Boekwaarde per 31 december 51.782 51.658

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 611.510 544.100

Af: ontvangen voorschotten -1.070.137 -1.070.137

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk -458.627 -526.037

Toelichting:
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OHW DBC 2020 ad. € 544.100 is als volgt opgebouwd : Achmea € 39.248, CZ € 23.743, Menzis € 386.183, VGZ € 71.450 

en DSW € 23.476. 

OHW DBC 2021 ad. € 611.510 is als volgt opgebouwd : Achmea € 104.276, CZ € 40.448, Menzis € 335.035,

VGZ 70.263, ASR € 4.212, ONVZ € 24.151 en DSW € 33.125. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 

1.2.5.c
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2018 2019 2020 2021 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 4 9.662.641 9.662.645

Financieringsverschil boekjaar 0 7.355.566 7.355.566

Correcties voorgaande jaren 0 -4 105.387 105.383

Betalingen/ontvangsten 0 -9.768.029 -9.768.029

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -4 -9.662.642 7.355.566 -2.307.080

Saldo per 31 december 0 0 -1 7.355.566 7.355.565

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7.355.565 9.662.645

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

7.355.565 9.662.645

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 94.659.354 91.922.381

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 87.303.788 82.259.740

Totaal financieringsverschil 7.355.566 9.662.641

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.519.233 2.503.021

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 741.639 681.396

Vooruitbetaalde bedragen 31.171 31.771

Nog te ontvangen bedragen 3.742.912 4.872.711

Overige overlopende activa 519.752 539.200

Totaal debiteuren en overige vorderingen 7.554.708 8.628.099

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 11.072.795 9.110.162

Kassen 7.540 6.205

Totaal liquide middelen 11.080.335 9.116.367

Toelichting:
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Onder de nog te ontvangen bedragen is een bedrag van € 1.997.105  inbegrepen wegens omzet die nog gefactureerd moet worden (2020: 

€1.751.460)

De vorderingen hebben overwegend een looptijd korter dan 1 jaar.

Bij de ING-bank kan worden beschikt over een rekening-courant krediet van € 2.000.000 ter financiering van het werkkapitaal. De liquide

middelen staan vrij ter beschikking van TriviumMeulenbeltZorg.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

8. Eigen vermogen

PASSIVA

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 183 183

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 42.064.742 40.145.545

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 42.064.925 40.145.728

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Kapitaal 183 0 0 183

Totaal kapitaal 183 0 0 183

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Bestemmingsreserves 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 0 0 0 0

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 40.145.545 1.919.197 0 42.064.742

Totaal bestemmingsfondsen 40.145.545 1.919.197 0 42.064.742

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Algemene reserves 0 0 0 0

Overige reserves 0 0 0 0

Totaal algemene en overige reserves 0 0 0 0

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2021

en resultaat over 2021

De specificatie is als volgt : Eigen vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 42.064.925 1.919.197

Stichting de Groene Brug 943.830 -249.652

Stichting het Zwaantje 2.531.012 169.663

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 45.539.767 1.839.208
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

€ € € € €

- voorziening jubileumuitkeringen 445.398 136.031 92.184 21.169 468.075

- voorziening wga 2.194.077 1.655.731 375.931 494.414 2.979.463

- langdurig zieken 339.824 411.695 78.689 253.985 418.845

- doorbetaling na 45 dienstjaren 0 2.650.425 2.650.425

Totaal voorzieningen 2.979.299 4.853.882 546.804 769.568 6.516.808

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.325.268

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 5.191.540

Toelichting : 

Voor een nadere toelichting van de voorzieningen zie de grondslagen van waardering van activa en passiva (1.1.4.2)

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Schulden aan banken 34.156.134 36.650.602

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 34.156.134 36.650.602

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 39.145.070 41.639.538

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.494.468 2.494.468

Stand per 31 december  36.650.602 39.145.070

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.494.468 2.494.468

Stand langlopende schulden per 31 december 34.156.134 36.650.602

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.494.468 2.494.468

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 34.156.134 36.650.602

hiervan > 5 jaar 24.478.262 26.822.730

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 2.646.795 2.495.292

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 2.494.468 2.494.468

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.881.597 2.053.051

Schulden terzake pensioenen 641.039 580.587

Nog te betalen salarissen 471.969 497.255

Overige schulden 2.372.370 1.811.089

Terug te betalen subsidie zorgbonus 28.177 25.100

Nog te betalen eindheffing zorgbonus 702.292 1.732.700

Nog te betalen kosten 2.348.791 2.572.395

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 3.703.306 3.559.928

Vakantiedagen 1.811.884 1.605.840

Overige overlopende passiva 2.140 2.146

Totaal overige kortlopende schulden 19.104.828 19.429.852

Toelichting:
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Onder overige schulden is een post met betrekking tot transitiemiddelen opgenomen van € 2.174.069,- .
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1.2.5.a ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Immaterieel Programma- Totaal

disagio tuur

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 309.750 396.254 706.004

- cumulatieve afschrijvingen 154.875 76.637 231.512

  

Boekwaarde per 1 januari 2021 154.875 319.617 0 0 0 474.492

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 58.031 58.031

- afschrijvingen 30.975 79.251 110.226

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -30.975 -21.220 0 0 0 -52.195

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 309.750 454.285 0 0 0 764.035

- cumulatieve afschrijvingen 185.850 155.888 0 0 0 341.738

Boekwaarde per 31 december 2021 123.900 298.397 0 0 0 422.297

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0%
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1.2.5.b ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Terrein- Semi perm. Ver- Onderhanden Totaal

Grond Voorzieningen Gebouwen gebouwen bouwingen Installaties Bouwrente projecten Subtotaal

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 3.663.372 678.100 64.925.801 0 1.773.293 26.568.122 143.707 1.045.759 98.798.154 114.911.807

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 217.843 20.005.205 0 391.998 11.083.630 122.139 0 31.820.815 43.113.550

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 3.663.372 460.257 44.920.596 0 1.381.295 15.484.492 21.568 1.045.759 66.977.339 71.798.257

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 274.237 6.693.535 6.967.772 7.972.696

- herwaarderingen 0 0

- afschrijvingen 33.905 1.246.206 88.665 1.327.494 3.593 2.699.863 3.934.318

- bijzondere waardeverminderingen 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0

- investeringen vanuit onderhanden projecten -31.158 -31.158 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 2.612.616 2.612.616 5.558.054

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 2.612.616 2.612.616 5.558.054

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -33.905 -1.246.206 0 -88.665 -1.053.257 -3.593 6.662.377 4.236.751 4.038.378

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 3.663.372 678.100 62.313.185 0 1.773.293 26.842.359 143.707 7.708.136 103.122.152 117.326.449

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 251.748 18.638.795 0 480.663 12.411.124 125.732 0 31.908.062 41.489.814

Boekwaarde per 31 december 2021 3.663.372 426.352 43.674.390 0 1.292.630 14.431.235 17.975 7.708.136 71.214.090 75.836.635

Afschrijvingspercentage 5,0% 2,0% 10,0% 5,0% 5,0% 2,5%
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1.2.5.b ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Overige Overige Vervoer- Automati- Totaal

Gebouwen activa Inventaris middelen sering

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 5.958.618 2.414.876 6.240.894 963.796 535.469 16.113.653

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.421.222 1.932.501 3.418.466 416.032 104.514 11.292.735

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 537.396 482.375 2.822.428 547.764 430.955 4.820.918

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 369.672 74.859 560.393 1.004.924

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 190.061 239.180 499.130 192.759 113.325 1.234.455

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- investeringen vanuit onderhanden projecten 31.158 31.158

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 1.157.396 1.788.042 2.945.438

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 1.157.396 1.788.042 2.945.438

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -190.061 -239.180 -129.458 -117.900 447.068 -198.373

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 4.801.222 2.414.876 4.822.524 1.038.655 1.127.020 14.204.297

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 4.453.887 2.171.681 2.129.554 608.791 217.839 9.581.752

Boekwaarde per 31 december 2021 347.335 243.195 2.692.970 429.864 909.181 4.622.545

Afschrijvingspercentage 5,0% 5%-10% 10,0% 20,0% 20,0%
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1.2.5.c ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Andere

deelnemingen Totaal

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 51.658 0 0 0 0 51.658

- Kapitaalstortingen

- Resultaat deelnemingen 124 124

Boekwaarde per 31 december 2021 51.782 0 0 0 0 51.782
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1.2.6 ENKELVOUDIG OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-tijd
Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 31 

december 2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing in 

2021

Restschuld 31 

december 2021

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 2022
Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 15-okt-07 13.750.000 30 onderhands 4,77% 7.791.669 458.333 7.333.336 5.041.671 17 Lineair 458.333 WFZ

NWB 1-apr-05 4.220.156 31 onderhands 4,20% 2.110.079 136.134 1.973.945 1.293.275 16 Lineair 136.134 WFZ

NWB 1-aug-06 4.000.000 20 onderhands 4,39% 1.200.000 200.000 1.000.000 0 6 Lineair 200.000 WFZ

ING * 1-okt-09 23.500.000 10 hypothecair 1,74% 14.883.334 783.333 14.100.001 10.183.336 19 Lineair 783.333

ING * 1-okt-10 5.300.000 31 hypothecair 4,41% 3.709.988 176.668 3.533.320 2.649.980 21 Lineair 176.668

BNG 10-nov-14 1.500.000 10 onderhands 1,08% 600.000 150.000 450.000 0 4 Lineair 150.000 WFZ

Aegon 30-okt-15 11.800.000 20 onderhands 1,39% 8.850.000 590.000 8.260.000 5.310.000 14 Lineair 590.000 WFZ

* dit betreft de rente vanuit de rente swaps

Totaal 39.145.070 0 2.494.468 36.650.602 24.478.262 2.494.468
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1.2.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 14.634.243 13.101.016

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 87.950.388 85.900.242

Opbrengsten Wmo 1.281.418 931.376

Zorg-gerelateerde corona-compensatie 2021 4.708.966 -

Zorg-gerelateerde corona-compensatie 2020 222.868 5.628.867

Omzet DBC's / DBC zorgproducten 7.723.046 6.665.351

Totaal 116.520.929 112.226.852

Toelichting:

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Subsidies Wlz-zorg 0 434.236

Subsidie zorgbonus 1.576.777 3.898.700

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 519.644 250.000

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 0 76.629

Overige subsidies 430.742 296.503

Totaal 2.527.163 4.956.068

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overige dienstverlening 838.652 886.623

Overige opbrengsten 629.431 844.938

Totaal 1.468.083 1.731.561
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Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde 

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

geconsolideerde resultatenrekening.

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

voorlopige toekenning daarop en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en 

de belastingheffing daarover. De zorgbonussen zijn uitbetaald in december 2021. De subsidie is nog niet 

vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag 

daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, 

inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 1.576.777 en is verwerkt onder de personeelskosten.

Onder opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) is o.a. kortdurend eerste lijnsverblijf ad. € 

3.647.706 (2020:  € 3.188.469) opgenomen. Vanaf 1-1-2021 is de subsidieregeling extramurale behandeling 

(WLZ) overgegaan naar de GZSP (ZVW). De GZSP staat verantwoord in 2021 onder opbrengsten 

zorgverzekeringswet en in 2020 staat dit onder subsidies wlz-zorg.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 66.304.810 63.907.586

Sociale lasten 10.478.509 10.406.026

Pensioenpremies 5.712.180 5.077.207

Andere personeelskosten 2.015.888 2.609.533

Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 1.576.777 3.895.200

   

Subtotaal 86.088.164 85.895.553

Personeel niet in loondienst 1.361.821 1.520.873

Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst 0 3.500

Totaal personeelskosten 87.449.985 87.419.925

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

1.505 1.511

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.505 1.511

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 110.226 107.612

- materiële vaste activa 3.934.318 3.944.571

Totaal afschrijvingen 4.044.544 4.052.183

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 0 657.842

Totaal 0 657.842
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Onder andere personeelskosten heeft TMZ de zorgbonus voor eigen rekening verwerkt. TMZ heeft ervoor 

gekozen om alle medewerkers een bonus van € 387,71 uit te betalen. De medewerkers die buiten de 

zorgbonus regeling vallen heeft TMZ voor eigen rekening genomen. Dit betreft een bedrag van € 72.325  

inclusief eindheffing.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.744.114 7.730.194

Algemene kosten 6.299.026 5.665.080

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.585.205 4.126.021

Onderhoud en energiekosten 3.665.792 3.170.976

Huur en leasing 1.086.447 1.026.588

Dotaties en vrijval voorzieningen 3.514.831 290.536

Totaal overige bedrijfskosten 25.895.415 22.009.395

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 94.454 71.834

Subtotaal financiële baten 94.454 71.834

Rentelasten -1.301.488 -1.389.033

Subtotaal financiële lasten -1.301.488 -1.389.033

Totaal financiële baten en lasten -1.207.034 -1.317.199
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Onder de post dotaties en vrijval voorzieningen is de voorziening 45 jr ad. € 2.650.425 opgenomen en de 

dotatie en vrijval van de voorzieningen WGA € 785.386 en langdurig ziek € 79.021
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1.3 VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting TriviumMeulenbeltZorg heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en 

vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2022, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan door de 

Raad van Toezicht.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

W.G.F. Schrander 11 mei 2022

W.G.

W.C.P. Belshof 11 mei 2022

W.G.

P. de Kroon 11 mei 2022

W.G.

E. Smits 11 mei 2022

W.G.

W. van Wijngaarden 11 mei 2022

W.G.

J. Hesselink 11 mei 2022

W.G.

C.T.B. Ahaus 11 mei 2022

W.G.

A. Tijsma 11 mei 2022
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

Stichting TriviumMeulenbeltZorg heeft geen nevenvestigingen.

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

Het resultaat wordt verdeeld volgens de verdeling opgenomen onder de resultatenrekening.



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021

Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de 

zorg te continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en 

verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers 

daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021 voorziet in de 

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

evenwichtig zijn.

Het jaar 2021 is een jaar geweest dat wederom grotendeels in het teken van de Corona pandemie heeft gestaan. 

Er is binnen TMZ een Corona Crisis Team (CCT) actief en op de locaties met corona zijn Lokale Crisis Teams (LCT) actief. Het CCT bestaand uit een 

Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) een deskundige infectiepreventie, het management team, de Raad van Bestuur en et een medewerker 

communicatie  om onze stakeholders adequaat en op zo kort mogelijke termijn te informeren.  

De bestaande draaiboeken worden permanent aangepast als de laatste ontwikkelingen daar aanleiding toe geven en zijn erg compleet en actueel. Bij 

uitbraken wordt het handboek gebruikt en heeft het zijn toegevoegde waarde bewezen. 

De impact op onze intramurale cliënten en op hun families is groot, vooral de eerste helft van 2021. Na de zomer van 2021 en de eerste maanden van 2022 

zien we dat onze cliënten wel ziek worden maar dat het ziektebeeld minder heftig verloopt en het aantal overlijdens sterk af neemt.

De impact van Corona op het personeel is groot, het ziekte percentage is hoog en de roosters goed bezet krijgen is een hele uitdaging geweest in 2021. Ook 

personeel wordt door de vaccinatie minder ziek maar mag niet werken bij een besmetting wat extra druk geeft op de roosters. 

TMZ heeft ook in 2021 het testen van personeel deels zelf uitgevoerd en op de momenten dat de landelijke vraag naar testcapaciteit minder was zijn de 

testen uitgevoerd door de GGD.

In de wijk is het ons gelukt om in 2021 de zorg te kunnen blijven borgen al kan wel geconstateerd worden dat ook in 2021 de afschaling gehandhaafd is 

gebleven. De afschaling van zorg is nog steeds van toepassing en de vraag zal te zijner tijd  gesteld moeten worden of het oude niveau van zorg, gegeven 

door de wijkverpleging, nog wel doelmatig is. Dit door het steeds groter wordende personeelstekort in de wijk en de groei van het aantal ouderen.

Al met al kunnen we concluderen dat TMZ, om de Corona pandemie in 2021 te kunnen bestrijden, veel extra kosten heeft moeten maken. Dit betreffen zowel 

extra personele kosten maar ook extra materiële kosten. Ook is er door de vele overlijdens en het niet direct weer op kunnen nemen van nieuwe cliënten 

leegstand ontstaan. Hierover  zijn in 2021 met het zorgkantoor afspraken gemaakt over een compensatie van deze leegstand. Wel kan geconstateerd worden 

dat TMZ niet alle leegstand gecompenseerd krijgt. TMZ zou op basis van de regelgeving over geheel 2021 recht hebben op € 4,5 miljoen. Met het 

zorgkantoor is een afspraak gemaakt voor een vergoeding van € 3,4 miljoen, waardoor TMZ in 2021 een bedrag van € 1,1 miljoen voor eigen rekening neemt.

Nu, begin 2022, zien we dat onze bewoners nog wel corona krijgen maar minder ziek als gevolg van meerdere vaccinaties en kunnen we ook constateren dat 

het aantal overlijdens ten gevolge van Corona erg afneemt. TMZ blijft zich inzetten om het ziekenhuis en de huisartsen te faciliteren door daar waar het kan 

direct patiënten van hen over te nemen. Dit heeft er ook toe geleid dat begin 2022 de bedbezetting al bijna weer op de begrote bedbezetting zit. We zijn op dit 

moment in een fase gekomen dat de heftigheid van de pandemie afneemt en de maatschappij open mag van de Overheid, maar tegelijker tijd zien we dat in 

de verpleeghuizen nog wel de strenge regels gehanteerd moeten blijven worden. We werken immers met een kwetsbare doelgroep. Hopelijk komen er ook in 

de verpleeghuizen zo snel mogelijk verandering, waardoor personeel weer zonder persoonlijke beschermingsmiddelen kan werken want die roep van onze 

medewerkers is erg groot.

Als raad van bestuur en management hebben we ons jaarplan 2022 opgesteld en het geeft ook weer energie om met andere zaken bezig te zijn dan met 

Corona. Wel houden we rekening met de lokale situaties van de teams. Per locatie zal bekeken worden wat een team wel of niet aan kan, hierdoor kunnen er 

verschillen ontstaan in ontwikkelingen en implementatie van project resultaten. Dit verschil in snelheid accepteren we op dit moment om de teams de 

mogelijkheid te geven om weer op krachten te komen. 

In 2022 is TMZ gestart met het project invoer nieuw cliëntendossier. Dit bestaat uit de implementatie van twee software pakketten.. Voor de behandelaren is 

dit het pakket Ysis geworden en dit is geïmplementeerd in februari 2022. Daarnaast wordt  het ONS pakket geïmplementeerd in het tweede kwartaal 2022 en 

dit wordt per locatie gefaseerd geïmplementeerd. Hierbij is erg veel aandacht voor de medewerkers en de acceptatie van de nieuwe pakketten. Het is een 

groot project waarbij we alleen maar kunnen constateren dat het voorspoedig loopt. 

TMZ verwacht dat in 2022 Corona minder invloed gaat hebben op het welzijn en de gezondheid van onze cliënten / bewoners en medewerkers. Vanuit de 

TMZ - organisatie klinkt ook al weer de roep om met elkaar verder aan de ontwikkelingen van de meerjarenvisie te werken. Echter we moeten er rekening 

mee houden dat Corona onder ons is en blijft en we kunnen nu nog niet inschatten of en zo ja welke invloed dit gaat hebben op de rest van 2022.

Zonder heftige Corona uitbraken, zal TMZ zijn jaarplan 2022 realiseren en verwacht TMZ in 2022 financieel binnen de begroting blijven.

Zorgteams hebben de mogelijkheid om het TMZ Collegiale Opvang en Nazorg team (CON) of een professioneel bureau in te zetten om deze heftige periode 

te bespreken en te verwerken.

Daarnaast is in de coronaperiode in 2021 er nauw samengewerkt met collega zorgorganisaties in de regio om samen bv cohorten te realiseren en te 

bemensen. Uit verschillende VVT organisaties, waaronder TMZ, is personeel beschikbaar gesteld om deze gezamenlijke cohorten mogelijk te maken. 

Ook de samenwerking met het ziekenhuis ZGT is intensief en samen met de andere VVT organisaties wordt voorkomen dat het ziekenhuis geen patiënten 

kan uitplaatsen en daardoor dicht  slibt. TMZ is, ook gedurende de periode van hoge aantallen besmettingen met Corona, permanent cliënten vanuit het 

ziekenhuis blijven opnemen. 

Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat er vooral begin 2021 sprake is geweest van een grote leegstand door de vele overlijdens. Ook zien we dat 

cliënten die opgenomen zouden moeten worden, in deze periode de opname naar een verpleeghuis uitstellen en zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Met 

als risico dat het een crisis opname wordt. Nu we hierop terugkijken kunnen we concluderen dat, met de inspanning van allen, het ons gelukt is om adequaat 

en conform de op dat moment geldende regels, de zorg hebben kunnen leveren aan onze bewoners en cliënten in de wijk. Wel kunnen we vast stellen dat 

ook in de keten duidelijk is geworden dat de VVT een belangrijke schakel is. Voor de crisis werd door velen, ook landelijk, alleen gekeken naar de 

ziekenhuizen maar in deze crisis is duidelijk geworden dat de VVT een zeer belangrijke rol heeft als het gaat om de zorg voor ouderen, zowel in de thuis 

situatie als in de verpleeghuizen. 
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Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-

compensatie

3.354.985€       3.354.985€         

Compensatie personele meerkosten corona 518.507€          518.507€            

Compensatie materiële meerkosten corona 835.474€          835.474€            

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                    

Overige corona-compensatie -€                    

Totaal toegekende corona-compensatie 4.708.966€      -€                 -€                 -€                 -€                 4.708.966€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte 

corona-compensatie 2021**

-€                    

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-

compensatie 2021

4.708.966€      -€                 -€                 -€                 -€                 4.708.966€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2021 92.882.222€     22.357.289€     1.281.418€       116.520.929€     

- begroting 2021 91.514.891€     20.508.730€     1.024.656€       113.048.277€     

- jaarrekening 2020 91.529.109€     19.766.367€     931.376€          112.226.852€     

- jaarrekening 2019 78.887.082€     20.201.645€     1.231.023€       100.319.750€     

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde 

corona-compensatie 2021 in opbrengsten 2021

5,07% 0,00% 0,00% #DEEL/0! #DEEL/0! 4,04%

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

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2021

begroting 2021 jaarrekening 

2020

jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 1.919.197€       1.750.498€       3.457.936€       -1.344.881€      

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 1,65% 1,55% 3,08% -1,34%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. 

begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019

n.v.t. 0,10% -1,43% 2,99%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Toelichting op het verloop van het resultaat / de resultaatratio  

TMZ sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 1,9 mln. 

In dit resultaat is aan Corona compensatie verwerkt:

• een compensatie voor leegstand    € 3,4 miljoen

• een compensatie voor personele meerkosten corona  € 0,5 miljoen 

• een compensatie voor materiële kosten   € 0,8 miljoen

  In totaliteit is er een compensatie verwerkt van  € 4,7 miljoen.

De personele kosten zijn in 2021 achtergebleven bij de begroting. Dit komt doordat er erg geschoven is tijdens de Corona periode met personeel binnen de 

locaties van TMZ waardoor de tekorten in de bezetting zijn ingevuld. In deze periode was het bijna niet mogelijk om extra personeel aan te nemen, de werving 

en selectie lag nagenoeg stil.

Ook het budget van de andere personeelskosten blijft achter bij de begroting en dit wordt veroorzaakt doordat scholingen maar ook feestavonden en andere 

sociale activiteiten niet of nauwelijks plaats hebben gevonden. In 2021 heeft bijvoorbeeld de één jarige opleiding voor het middenkader van TMZ geen 

doorgang hebben gevonden waardoor er minder out of pocket kosten zijn geweest.

De werving en selectie is in 2022 al weer opgestart en er zijn al weer enkele bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers geweest. Een erg belangrijk punt in 

2022 is werving en behoud van personeel. 
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-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020 jaarrekening 2019

€ -2.000.000 
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€ 1.000.000 
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€ 3.000.000 
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Ondertekening en waarmerking

Borne, 11 mei 2022

W.C.P. Belshof

W.G.F. Schrander

In 2021 moesten diverse voorzieningen opgehoogd worden en een nieuwe voorziening is toegevoegd. De bestaande voorziening WGA is € 0,8 miljoen 

verhoogd.

De nieuwe voorziening die getroffen moest worden, betreft de voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren. Op basis van een enquête onder de medewerkers 

en rekening houdende met de reeds vastgestelde overeenkomsten is er een voorziening getroffen van € 2,7 miljoen. 

Deze voorziening is een verplichting die voortvloeit uit de CAO - VVT.

In totaliteit is er in 2021 een mutatie voorzieningen van € 3,5 miljoen ten laste van het resultaat gebracht.

De algemene kosten laten een overschrijding zien die te maken heeft met een naheffing van rechten over de jaren 2017-tm 2021 voor een bedrag van +/- € 

270.000,--. verder zien we hier ook extra kosten die te maken hebben met de voorbereidingen van de invoering van de nieuwe ECD’s.

De onderhoud en energiekosten laten een overschrijding zien ten opzichte van de begroting 2021 van +/- € 665.000,-- . Dit komt voor ruim € 100.000,-- voort 

uit hogere energie kosten en de overige kosten hebben te maken met onderhoud van onze gebouwen, waarbij achteraf vastgesteld kan worden dat de 

begroting 2021 hierin te optimistisch is voorgesteld. In de begroting 2022 is deze post dan ook verhoogd met € 450.000,-- ten opzicht van  de begroting 2021.

In 2021 is de betaalde rente lager dan begroot en dit komt omdat er nog geen nieuwe leningen zijn aangetrokken voor de nieuwbouw van o.a. het Meulenbelt.

Waarmerk accountant ter 

identificatie

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie 

opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.

Ondertekening door het bestuur

Marjan van de Graaf
VAA
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BIJLAGE zorgbonus 2020

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 2176 € 3.916.800,00 4 € 7.000,00 2180 € 3.923.800,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 2164 € 2.164.000,00 2164 € 2.164.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 2 € 2.000,00 2 € 2.000,00

Belastingen

-
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan 

werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 1.731.200,00 € 1.731.200,00

-
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden 

netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 1.500,00 € 1.500,00

€ 1.731.200,00 € 1.500,00 € 1.732.700,00

€ 21.600,00 € 3.500,00 € 25.100,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als 

eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) 0

-

Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan 

eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto 

uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing 

(a-b-c-d)

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 

1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal

Marjan van de Graaf
VAA
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BIJLAGE zorgbonus 2021

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 2280 € 1.578.854,40 0 € 0,00 2280 € 1.578.854,40

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 2277 € 875.984,67 2277 € 875.984,67

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen

-
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan 

werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)
€ 700.792,29 € 700.792,29

-
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden 

netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00

€ 700.792,29 € 0,00 € 700.792,29

€ 2.077,44 € 0,00 € 2.077,44

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als 

eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) 0

-

Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan 

eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 

2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto 

uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq 

belastingheffing (a-b-c-d)

Marjan van de Graaf
VAA


