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1.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 379.768 434.109
Materiële vaste activa 2 1.892.034 1.424.264
Totaal vaste activa 2.271.802 1.858.372

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 -                    4.205.776
DBC-zorgproducten
Onderhanden trajecten jeugdzorg 4 1.521.408 1.175.422
Debiteuren en overige vorderingen 5 10.163.242 7.977.064
Liquide middelen 6 3.597.009 2.129.394
Totaal vlottende activa 15.281.659 15.487.655

Totaal activa 17.553.462 17.346.027

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 7
Kapitaal 454 454
Algemene en overige reserves 4.411.916 3.158.326
Totaal groepsvermogen 4.412.370 3.158.780

Voorzieningen 8 1.340.448 1.299.751

Langlopende schulden (nog voor meer 9 1.982.024 2.310.552
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 10 9.818.619 10.576.944
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.818.619 10.576.944

Totaal passiva 17.553.462 17.346.027
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1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 13 47.346.461 45.727.698

Subsidies 14 1.275.687 2.216.030

Overige bedrijfsopbrengsten 15 2.063.826 1.713.821

Som der bedrijfsopbrengsten 50.685.974 49.657.548

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 41.288.793 39.866.651

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 562.405 504.530

Overige bedrijfskosten 18 7.520.974 8.031.153

Som der bedrijfslasten 49.372.172 48.402.333

BEDRIJFSRESULTAAT 1.313.802 1.255.216

Financiële baten en lasten 19 -32.396            -42.278

RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN 1.281.406 1.212.937

Vennootschapsbelasting 20 -27.816 -40.368

RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTINGEN 1.253.590 1.172.569

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves 1.253.590 1.172.569

1.253.590 1.172.569
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1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
2021 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.313.802     1.255.216      

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 562.442        503.881         
- mutaties voorzieningen 40.697          -501.901        

603.139        1.980             
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten 4.205.776     -847.422        
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van 
onderhanden trajecten jeugdzorg -345.987      -966.349        
- vorderingen -2.186.177   885.766         
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -1.174.479   1.734.786      

499.132        806.781         
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.416.073     2.063.976      

Betaalde interest -32.396         -42.278          
Betaalde vennootschapsbelasting MST Nederland BV -43.632         -29.273          

-76.028         -71.551          
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.340.045     1.992.425      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -632.913      -375.702        
Desinvesteringen materiële vaste activa 483               649                
Investeringen immateriële vaste activa -                -                 
Aflossing leningen u/g -                -                 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -632.430       -375.053        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen -                1.770.552      
Terugbetaling 2c-regeling VWS -                -2.154.589     
Aflossing langlopende schulden -240.000      -545.247        

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -240.000       -929.284        

Mutatie geldmiddelen 1.467.615     688.088         

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.129.394     1.441.306      
Stand geldmiddelen per 31 december 3.597.009     2.129.394      
Mutatie geldmiddelen 1.467.615     688.088         
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW)/Regeling 
Jeugdwet en daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.  
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Zorginstelling Stichting de Viersprong "specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin" is statutair gevestigd te 
Halsteren en feitelijk te Halsteren, op het adres De Beeklaan 2, 4661 EP te Halsteren en is geregistreerd onder 
KvK-nummer 41113368.
De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van hulp bij psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek, 
het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.
Zorginstelling Stichting de Viersprong "specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin" staat aan het hoofd van 
de Viersprong-groep te Halsteren.

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

Financiële ontwikkelingen
Door de verlieslatende jaren 2013 t/m 2015 kampte de Viersprong enige jaren met een negatief eigen 
vermogen. Door het scherp sturen op de financiële bedrijfsvoering is de Viersprong erin geslaagd de 
verlieslatende jaren achter zich te laten en eind 2018 weer een positief eigen vermogen te noteren. Dit positief 
eigen vermogen is over de verslagjaren 2019 t/m 2021 verder versterkt. Over het verslagjaar 2021 heeft de 
Viersprong voor het zesde achtereenvolgende jaar een positief resultaat behaald. Voor 2022 is deze 
verwachting echter onzeker geworden. 

De uitbraak van COVID-19 had begin 2020 grote impact op onze cliënten, medewerkers, bedrijfsvoering en 
financiële resultaten. De Viersprong is tijdig in gesprek getreden met relevante stakeholders in zowel de 
Jeugdwet (VNG, Jeugdautoriteit) als Zorgverzekeringswet (verzekeraars) waarna de Viersprong afspraken 
heeft gemaakt met gemeenten en zorgverzekeraars volgens de geldende regelingen in continuïteitsbijdragen 
en meerkosten. Gezien het landelijke profiel van onze instelling zijn meerdere partijen betrokken geweest bij de 
compositie van de continuïteitsbijdragen voor de Viersprong. 

De COVID-19 crisis heeft in 2020 voor druk op de liquiditeit gezorgd. Derhalve is er eind 2020 gebruik gemaakt 
van de regeling van bijzonder uitstel van betaling van loonbelasting vanwege Corona. De Viersprong heeft de 
loonbelasting over de maanden oktober en november 2020 ad € 1.771.000 niet betaald. Voor deze tijdvakken 
is een betalingsregeling overeengekomen met de Belastingdienst van 60 maanden ingaande per 1 oktober 
2022.

Ook in 2021 heeft COVID-19 nog een grote impact gehad op onze cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. In 
2021 bestonden er geen regelingen voor de Viersprong voor het compenseren van de financiële gevolgen van 
COVID-19. 

Voor het voldoen van de betalingsverplichtingen heeft de Viersprong een rekening courant limiet bij de ING-
bank ter hoogte van € 3.500.000. Daarnaast maakt de Viersprong gebruik van een langlopende lening bij de 
ING-bank ad € 540.000 (hoofdsom € 1.200.000) met een looptijd t/m eind 2024.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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Aan de terbeschikkingstelling van het rekening-courant krediet zijn convenant afspraken gemaakt met 
betrekking tot de ratio’s EBITDA > € 1.000.000 en de Debt Service Cover Ratio (DSCR) > 1,2. In 2021 betrof de 
realisatie van de EBITDA € 1.876.207 en de realisatie van de DSCR 6,9. Daarmee heeft de Viersprong over 
2021 ruimschoots voldaan aan de kredietvoorwaarden van de ING.

In het jaar 2022 ziet de Viersprong een verhoogde druk op behandeltarieven door een laag vastgestelde 
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA), alsmede de introductie van het Zorgprestatiemodel 
(ZPM). Onze hoogcomplexe zorg krijgt vanuit het ZPM een lagere vergoeding toegerekend in vergelijking tot de 
DBC-systematiek. Dit geldt in het bijzonder voor de tarieven voor groepsconsulten, welke bij de Viersprong, als 
psychotherapeutisch behandelcentrum, een groot deel van de behandelomzet vormen. Daarbij dient opgemerkt 
te worden dat de OVA/ ZPM problematiek branche-breed aan de orde is. De Viersprong kent een sterke 
monitoring op haar tarieven en vergoedingen en treed periodiek met zorgverzekeraars in overleg over de 
tarieven onder het ZPM. 
In het jaar 2022 zal aanspraak gedaan worden op de garantiebudgetten die de Viersprong met haar drie 
grootste verzekeraars is overeengekomen.

De eerste drie kwartalen van 2022 zijn, naaste de lagere tarieven vanuit het ZPM, gekenmerkt door een hoog 
ziekteverzuim en no-show van cliënten als gevolg van een ernstige opleving van COVID-19 (Omicron). Het 
ziekteverzuim ligt op een substantieel hoger niveau dan in de eerste twee COVID-19-jaren (2020 en 2021). 
Deze situatie is niet Viersprong specifiek, maar betreft een GGZ brede ontwikkeling. Het hoge ziekteverzuim 
heeft geleid tot uitval van medewerkers waardoor het begroot aantal uren (en daarmee de omzet) niet behaald 
kon worden. 

Continuïteit
De COVID-19 impact in 2022 alsmede de introductie van het Zorgprestatiemodel leidt tot een vertraging in het 
duurzame herstel van de Viersprong. De gestage opbouw van voldoende liquiditeit en de langdurige opbouw 
naar een bedrijfseconomisch gezonde solvabiliteit met de minimaal door de bank vereiste EBITDA wordt 
verstoord door inkomstenderving voornamelijk in de klinische, deeltijd en groepsbehandelingen. Daarnaast is 
sprake van een tijdelijke vraaguitval die in het bijzonder de programma’s treft waarbij sprake is van 
inputfinanciering (minder behandeluren).

De prognose voor 2022 is dat de Viersprong niet aan de kredietvoorwaarde van EBITDA > € 1.000.000 zal 
kunnen voldoen. De Viersprong is in gesprek met de ING-bank over een ontheffing van de ratio EBITDA > € 
1.000.000 voor 2022. Daarnaast zal een beroep op onze financiers vanuit de Jeugdwet en 
Zorgverzekeringswet gedaan worden om compensatie voor de negatieve effecten van COVID-19 in 2022 
toegekend te krijgen. Afspraken op branche-/ landelijk politiek niveau zijn daarbij van belang waarover in het 

 najaar 2022 meer duidelijkheid zal ontstaan.

Vanaf 2023 gaat de Viersprong ervan uit dat het ziekteverzuim genormaliseerd is en dat onder het 
Zorgprestatiemodel voldoende dekkende maatwerk afspraken met zorgverzekeraars gemaakt kunnen worden. 
De uitkomsten hiervan zijn onzeker. De Viersprong heeft bezwaar gemaakt tegen het te lage tarief voor 
groepsconsulten en de reeds door de NZa aangekondigde verhoging van deze tarieven in 2023 betekent een 
stap in de goede richting. Daarnaast is de OVA voor 2023 op een hoger percentage vastgesteld. 
Voor wat betreft de Jeugdwet verwacht de Viersprong een gunstige uitkomst van de aanbesteding in het 
Landelijke Transitie Arrangement 2023 en verder. 

Gezien de getroffen maatregelen om de COVID-19 effecten op te vangen, de afspraken die gemaakt worden 
over passende tarieven onder het Zorgprestatiemodel, de huidige liquiditeitsbegroting, de tussentijdse 
resultaten 2022 en prognoses 2023, is de Viersprong van mening dat de jaarrekening 2021 ondanks de 
genoemde materiële onzekerheden kan worden opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

Schattingswijziging
Afschrijvingstermijnen ICT-middelen

Gebruik van schattingen

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

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.

In de geconsolideerde jaarrekening van de Viersprong zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep 
behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

In 2020 heeft De Viersprong vastgesteld dat de ICT-infrastructuur verouderd was en vervangen diende te 
worden waardoor veilig en plaats-/tijd onafhankelijk werken beter gefaciliteerd wordt. Om die reden is in 2020 
besloten om de ICT-infrastructuur met ingang van augustus 2021, gefaseerd, te vervangen. Dit heeft ertoe 
geleid dat de economische levensduur en eventuele restwaarden van de specifieke ICT-middelen zijn herijkt tot 
een restwaarden van nihil bij vervanging in 2021. 
Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten 
voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende ICT middelen.
Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2021 met € 59.138 (2020: € 86.309) toegenomen ten opzichte 
van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Bij de waardering van activa, 
passiva en resultaat mag worden verondersteld dat de activiteiten waarvoor deze dienen worden voortgezet.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde 
maatschappijen van de zorginstelling.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van zorginstelling de Viersprong.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de 
grondslagen van de rechtspersoon.
In de consolidatie is betrokken MST Nederland B.V. gevestigd te Daviottenweg 40 's-Hertogenbosch. Ultimo 
2021 heeft de Viersprong een 100%-kapitaalbelang in MST Nederland B.V. Vanaf 2016 wordt MST Nederland 
B.V. in de consolidatie betrokken daar de Viersprong in 2016 100% in het kapitaalbelang heeft verworven. 
Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde jaarrekening 
afwijkende grondslagen gehanteerd. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge 
aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op 
onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door 
transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.
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1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in 
de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te 
worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt 
dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

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

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat 
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap. 
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de 
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien 
de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva 
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager 
is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil 
(negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen. De maatschappijen die in de consolidatie 
betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie 
vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.
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Immateriële en materiële vaste activa

Groot onderhoud:

Financiële vaste activa

Financiële instrumenten
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De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 
kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in 
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een 
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden 
betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een 
duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats 
ten laste van de resultatenrekening.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten).
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 
Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische 
kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 
apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 
derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

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 
economische levensduur van het vast actief.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen                   : 10,0% - 20,0%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10,0% - 20,0%. 
• Kosten intellectuele eigendom : 10,0%. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
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Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden.

Vanwege de overgang naar het Zorg Prestatie Model (ZPM) met ingang van 2022 is er geen sprake van 
onderhanden werk eind 2021. De nog te vorderen bedragen zijn ondergebracht bij debiteuren en nog te 
factureren. 

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede 
verrichtingen. 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.

Onderhanden trajecten Jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, 
zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van de onderhanden 
trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar 
openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van 
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en 
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien 
geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan 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 werkvoorschotten. Rekening-courantschulden bij banken 
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 
worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 
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Voorziening langdurig zieken

Voorziening omzetnuancering ZVW

• Overproductie/prijsoverschrijding 2018 / uitkomsten self assessment 2018;
• Overproductie/prijsoverschrijding 2019 / uitkomsten self assessment 2019.
• Overproductie/prijsoverschrijding 2020 / inschattingen uitkomsten self assessment 2020.
• Inschatting overproductie/prijsoverschrijding 2021 / inschattingen uitkomsten self assessment 2021.
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Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde 
organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Binnen het groepsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal en Algemene en overige reserves.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen 
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 
De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. 
Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet 
betrokken.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De gehanteerde disconteringsvoet ligt 
tussen de -0,17% en 0,98%.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte 
loonkosten in het tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 
zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op de 
resterende salariskosten gedurende het tweede ziektejaar.

Deze voorziening dient ter dekking van het risico van omzetcorrecties uit hoofde van (a) overproductie ten 
opzichte van de contractafspraken met de diverse zorgverzekeraars en (b) de impact van het zelfonderzoek 
voor schadelastjaren 2018 en 2019 in de gespecialiseerde GGZ. Per zorgverzekeraar is geïnventariseerd wat 
het risico is van de combinatie van overproductie en zelfonderzoek en hierop is de voorziening afgestemd. In 
de voorziening zijn de volgende componenten opgenomen.
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1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten
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De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- 
en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee 
worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren 
als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet 
zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de 
betreffende leaseovereenkomst. 

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 
boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden 
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

De voorziening omzetnuancering jeugd is gevormd voor onrechtmatige omzet vanuit de jeugdwet. De 
voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.
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Bij het bepalen van de DBC-omzet voor schadelastjaren 2020 en 2021 heeft de Viersprong de grondslagen 
voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. 
Met ingang van 2013 is voor de curatieve geestelijke gezondheidzorg prestatiebekostiging ingevoerd op basis 
van de DBC-systematiek. Hiervoor gelden generieke landelijke risico’s en onduidelijkheden zijn voor een 
belangrijk deel geadresseerd door het door de Viersprong uitgevoerde zelfonderzoeken (schadejaar 2013 t/m 
2019). Voor de schadelastjaren 2020 en 2021 is eveneens op basis van het controleplan zelfonderzoek 2019 
een onderzoek uitgevoerd op de onderdelen die relevant zijn voor de jaarrekening. De financiële effecten van 
de self assessments zijn ingeschat en verwerkt in de jaarrekening in de voorziening voor omzetnuanceringen 
ZVW.

De onzekerheden bij de hiervoor genoemde factoren versterken elkaar. De in deze jaarrekening 2021 
uitgewerkte en onderbouwde schattingen kunnen derhalve in de realisatie afwijken. De uiteindelijke uitkomsten 
zullen blijken uit de eindafrekeningen met de zorgverzekeraars en kunnen afwijken van de in deze jaarrekening 
opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting. 

Toelichting inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording ZVW 2021

Uitgangspunten

Voor de beloningen met opbouw van rechten (gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties wordt 
verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een 
betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen 
van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 
blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 
schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 
wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten 
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 
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Ontslagvergoedingen

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel 
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel 
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als 
het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 
reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen 
worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 
grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden 
gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te 
wikkelen.

De Viersprong heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op 
het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de 
Viersprong. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De Viersprong betaalt hiervoor premies waarvan de helft 
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. In mei 2022 bedroeg de dekkingsgraad 
115,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 122,3%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan 
opgesteld voor De Nederlandse Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad 
ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
-een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag 
is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële 
positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
-het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de 
wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van 
ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg 
dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit het herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid 
aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren)

Volgend de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 
2021 lager zou zijn dan 104,3%. In verband met de coronacrisis is deze norm verlaagd tot 90%. Aan deze norm 
wordt op 31 december 2021 voldaan. PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra 
stortingen te verrichten. De Viersprong heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De 
Viersprong heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord. 
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De vennootschapsbelasting wordt voor MST Nederland BV berekend over het resultaat vóór belastingen, 
rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, fiscaal niet of slechts gedeeltelijk erkende kosten en 
verliescompensaties. Het verschil tussen de aldus berekende belasting en de op korte termijn verschuldigde of 
te vorderen belasting wordt als latente belastingverplichting of latente belastingvordering in de balans verwerkt 
en berekend tegen het geldende belastingtarief. Activering van latente belastingvorderingen blijft achterwege 
als niet zeker is of verrekening in de toekomst kan plaatsvinden.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan 
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch 
als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten 
worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten 
tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering 
plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende 
schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

Bij het bepalen van de Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de 
toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar 
de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. 
Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van 
zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in 
deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting de 
Viersprong en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. 
Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn 
afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, 
woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, overeengekomen social return 
e.d.). Daarbij is er gestreefd naar een finale afrekening respectievelijk landelijke verantwoording van de zorg 
aan alle gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-
protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter 
discussie kan worden gesteld. 
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet 
bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in 
deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot 
nagekomen financiële effecten in 2022 of later.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
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Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

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

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 379.768           434.109             

Totaal immateriële vaste activa 379.768 434.109

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

Boekwaarde per 1 januari 434.109           488.449             
Bij: investeringen -                  -                     
Af: afschrijvingen 54.341             54.341               

Boekwaarde per 31 december 379.768 434.109

Toelichting:

2. Materiële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 525.892 605.296
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.366.141 818.967

Totaal materiële vaste activa 1.892.033 1.424.264

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

Boekwaarde per 1 januari 1.424.264 1.485.037
Bij: investeringen 976.355 389.416
Af: afschrijvingen 508.102 449.540
Af: desinvesteringen 483 649

Boekwaarde per 31 december 1.892.034 1.424.264

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment -                  10.739.258
Af: ontvangen voorschotten -                  -6.533.483

Totaal onderhanden werk -                  4.205.776

Toelichting:
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In 2020 heeft De Viersprong vastgesteld dat de ICT-infrastructuur verouderd was en vervangen diende te worden waardoor veilig en 
plaats-/tijd onafhankelijk werken beter gefaciliteerd wordt. Om die reden is in 2020 besloten om de ICT-infrastructuur met ingang van 
augustus 2021, gefaseerd, te vervangen. Dit heeft ertoe geleid dat de economische levensduur en eventuele restwaarden van de 
specifieke ICT-middelen zijn herijkt tot een restwaarden van nihil bij vervanging in 2021. Als gevolg hiervan zijn de 
afschrijvingskosten in 2021 met € 59.138 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. 

Vanwege de overgang naar het Zorg Prestatie Model (ZPM) met ingang van 2022 is er geen sprake van onderhanden werk eind 
2021. De nog te vorderen bedragen zijn ondergebracht bij debiteuren en nog te factureren. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.1.6.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.1.7.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden en rekening-courant faciliteit. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.1.8 en de toelichting onder 10. Overige kortlopende 
schulden.
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ACTIVA

4. Onderhanden trajecten jeugdzorg

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Onderhanden trajecten jeugdzorg 4.376.520 4.608.352
Af: ontvangen voorschotten / Reeds gefactureerde ohw voorschotten -2.855.112 -3.432.931

Totaal onderhanden werk 1.521.408 1.175.422

Toelichting:

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Algemene debiteuren
Debiteuren 213.042 293.817
Voorziening -7.654 -9.834
Totaal algemene debiteuren 205.388 283.982

Debiteuren jeugdwet
Debiteuren jeugdwet 1.959.908 3.298.921
Bevoorschotting debiteuren jeugdwet -1.888.792 -1.519.270
Voorziening uncollectables -466.276 -533.059
Nog te factureren omzet trajecten jeugdzorg 2.783.338 2.757.517
Totaal debiteuren en overige vorderingen jeugdwet 2.388.177 4.004.109

Debiteuren zorgverzekeringswet
Debiteuren zorgverzekeringswet 1.505.395        1.413.354          
Bevoorschotting debiteuren zorgverzekeringswet -6.376.429       -                     
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 10.147.011      433.406             
Totaal debiteuren en overige vorderingen zorgverzekeringswet 5.275.977        1.846.760          

De specificatie nog te factureren omzet DBC's / DBC zorgproducten
en ontvangen voorschotten is als volgt weer te geven:

Nog te Af: Saldo per
factureren ontvangen 2021

omzet DBC's voorschotten
€ € €

CZ 3.324.934        1.834.451        1.490.483          
VGZ 2.685.874        1.758.137        927.737             
Zilveren Kruis Achmea 2.233.999        1.676.689        557.310             
DSW 559.311           242.044           317.267             
ASR 378.104           150.000           228.104             
Menzis 625.118           505.626           119.492             
Caresq 83.966             -                  83.966               
VRZ 255.706           209.482           46.224               

Totaal 10.147.011      6.376.429        3.770.582          

Overige vorderingen
Waarborgsommen 320.418 388.258
Vooruitbetaalde bedragen en vooruitontvangen facturen 228.450 428.793
Nog te ontvangen bedragen 1.727.456 1.008.746
Vordering UWV inzake transitievergoedingen 17.375 16.416
Totaal overige vorderingen 2.293.700 1.842.213

Totaal debiteuren en overige vorderingen 10.163.242 7.977.064
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Deze balanspost is ontstaan als gevolg van de transitie van de jeugdzorg en vervolgens de uitfasering van DBC's eind 2018. Het 
OHW is bepaald op basis van de lopende zorgtrajecten met betrekking tot de jeugdzorg waarbij sprake is van productprijs-afspraken. 
Er is rekening gehouden met ontvangen voorschotten van de gemeentes.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Bankrekeningen 3.591.221        2.126.483          
Kassen 5.788               2.911                 

Totaal liquide middelen 3.597.009        2.129.394          

Toelichting:
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De toename in debiteuren en overige vorderingen kent meerdere verklaringen. 
De Viersprong heeft in 2021 ingezet op actiever debiteurenbeheer. Mede hierdoor zijn de debiteuren jeugdwet met €1.339.013  
afgenomen.  
Vanwege de overgang naar het Zorg Prestatie Model (ZPM) met ingang van 2022 is er geen sprake van onderhanden werk eind 
2021. De nog te vorderen bedragen zijn ondergebracht bij debiteuren Zvw en nog te factureren Zvw waardoor deze positie met 
€3.337.176 is toegenomen. 
De totale overige vorderingen zijn met €451.487 toegenomen. Dit kan verklaard worden door een aangevraagde subsidie 
opleidelingen over 2021 en door een afrekening over 2021 met één van onze samenwerkingspartners.     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 2021 2020
€ €

Kapitaal 454                  454                    
Algemene en overige reserves 4.411.916        3.158.326          

Totaal groepsvermogen 4.412.370        3.158.780          

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Kapitaal per 1 januari 454                  454                    
Mutaties -                  -                     

Kapitaal  per 31 december 454                  454                    

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven: 2.021               2.020                 
€ €

Algemene en overige reserves per 1 januari 3.158.326        1.985.757          
Resultaatbestemming 1.253.590        1.172.569          
Overige mutaties -                  -                     

Algemene en overige reserves per 31 december 4.411.916        3.158.326          

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2021
€ € € € €

Voorziening uitkering jubilea personeel 316.722           79.330             20.712             52.694             322.646             
Voorziening langdurig zieken 33.246             71.282             18.460             14.786             71.282               
Voorziening omzetnuancering Jeugd 120.834           -                  -                  120.834           -                     
Voorziening omzetnuancering ZVW 828.949           667.799           234.983           309.577           952.188             

Totaal voorzieningen 1.299.751        818.411           274.155           497.891           1.340.448          

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
2021 2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 428.343           532.127
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 917.773           767.624
hiervan > 5 jaar 246.099           236.695

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubilea uitkeringen personeel

Voorziening langdurig zieken

Voorziening omzetnuancering jeugd
De voorziening omzetnuancering jeugd is gevormd voor onrechtmatige omzet vanuit de jeugdwet. 
De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.
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Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte loonkosten in het tweede jaar 
van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze 
na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op de resterende salariskosten gedurende het tweede ziektejaar.

Vanaf verslagjaar 2005 schrijft de Richtlijn Jaarverslaggeving een voorziening voor uitgestelde beloningen zoals jubileum-uitkeringen 
voor. Op basis van het huidige personeelsbestand is conform RJ 271 een voorziening gevormd voor toekomstige uitkeringen inzake 
jubilea. Deze voorziening heeft een overwegend langdurig karakter. De voorziening betreft de contante waarde van de in de 
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De gehanteerde disconteringsvoet ligt tussen de  -0,17% en 0,98%.
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PASSIVA

Voorziening omzetnuancering ZVW

• Overproductie/prijsoverschrijding 2018 / uitkomsten self assessment 2018;
• Overproductie/prijsoverschrijding 2019 / uitkomsten self assessment 2019.
• Overproductie/prijsoverschrijding 2020 / inschattingen uitkomsten self assessment 2020.
• Inschatting overproductie/prijsoverschrijding 2021 / inschattingen uitkomsten self assessment 2021.
De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.

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

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Schulden aan banken 300.000           540.000             
Zorgverzekeraars -                  -                     
Belastingdienst 1.682.024        1.770.552          

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 1.982.024        2.310.552          

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 2.804.362        1.528.047          
Bij: langlopende lening ING -                  -                     
Bij: betaalregelingen zorgverzekeraars -                  436.532             
Bij: betaalregeling Belastingdienst -                  1.770.552          
Af: aflossing zorgverzekeraars -                  305.247             
Af: aflossing ING 240.000           240.000             
Af: terugbetalingen zorgverzekeraars 253.810           385.522             

Stand per 31 december  2.310.552        2.804.362          

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 328.528           493.810             

Stand langlopende schulden per 31 december 1.982.024        2.310.552          

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 328.528           493.810             
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.716.446        2.310.552          
hiervan > 5 jaar 265.578           -                     

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

Toelichting:
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De langlopende schulden bestaan uit: 
- Langlopende lening bij ING Bank. Zie hiervoor toelichting 1.1.8;
- Betaalregeling met de Belastingdienst. Eind 2020 is er gebruik gemaakt van de regeling "Bijzonder uitstel van betalingen vanwege 
Coronacrisis". De hoofdsom bestaat uit de loonbelasting over de tijdvakken loonbelasting oktober en november 2021, die vanaf 1 
oktober 2022 terugbetaald moet worden in 5 jaar (60 maanden).

In 2021 zijn alle betaalregelingen getroffen met zorgverzekeraars inzake afbetalen van schadelasten en zelfonderzoeken uit het 
verleden afbetaald. De hoofdsom van deze betaalregelingen betrof de onttrekkingen aan de voorziening voor omzetnuanceringen. 

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Deze voorziening dient ter dekking van het risico van omzetcorrecties uit hoofde van (a) overproductie ten opzichte van de 
contractafspraken met de diverse zorgverzekeraars en (b) de impact van het zelfonderzoek voor schadelastjaren 2018 en 2019 in de 
gespecialiseerde GGZ. Per zorgverzekeraar is geïnventariseerd wat het risico is van de combinatie van overproductie en 
zelfonderzoek en hierop is de voorziening afgestemd. In de voorziening zijn de volgende componenten opgenomen.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Crediteuren 830.439           1.277.415          
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 240.000           493.810             
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.027.267        1.898.925          
Schulden terzake pensioenen 10.085             11.932               
Nog te betalen salarissen 30.536             7.763                 
Vakantiegeld 1.354.876        1.246.557          
Vakantiedagen 921.450           740.391             
Levensfasebudget 2.084.574        1.865.867          

Overige schulden
Nog te betalen kosten 1.037.003        1.252.897          
Vooruitontvangen opbrengsten 143.034           187.928             
Rekening-courant Crossroads 699.465           608.159             
Nog te betalen zorgbonus -                  985.300             
Terug te betalen voorschot subsidie en belastingen zorgbonus COVID-19 439.890           -                     

Totaal overige kortlopende schulden 9.818.619        10.576.944         

Toelichting:

EBITDA
Winst voor belasting 1.281.406
Netto rentelasten 32.396
Afschrijvingen en afboekingen op IVA en MVA 562.405
Minderheidsdeelnemingen 0
Geactiveerde kosten 0
EBTIDA 1.876.207

Rentelasten 32.396
Reguliere aflossingen 240.000

272.396
DSCR 6,9

Er wordt aan beide ratio's voldaan voor boekjaar 2021.
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De schuldenposities gerelateerd aan personeelskosten zijn toegenomen door een toename van het aantal FTE en CAO-lonen.
Daarbij zijn er in 2021 minder vakantiedagen opgenomen dan in 2020 waardoor het totaal aantal en waarde van de vakantiedagen is 
toegenomen. 
In 2020 is een bedrag vermeld ad € 985.300 inzake uit te keren zorgbonussen. Dit bedrag is inclusief € 437.300 inzake verschuldigde 
eindheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post “Opbrengsten zorgbonus COVID 19” 2020 voor hetzelfde 
bedrag. De uitbetaling van de zorgbonus 2020 heeft plaatsgevonden in april 2021. Op basis van de werkelijke uitkering in april 2021 
is de verschuldigde eindheffing berekend op € 420.240 en het terug te betalen voorschot subsidie op € 19.650. In de aangifte 
loonheffing februari 2022 is de verschuldigde eindheffing afgedragen. 

In de kredietovereenkomst zijn de volgende definities opgenomen:
EBITDA betekent de winst vóór belasting: (i) plus de netto Rentelasten; (ii) plus de afschrijvingen en afboekingen (voor zover via de 
Verlies- en Winstrekening verantwoord) op materiële en immateriële vaste activa; (iii) minus bedragen die zijn toe te schrijven aan 
minderheidsdeelnemingen in derden; en (iv) minus in die periode geactiveerde kosten.

Debt Service Cover Ratio betekent de EBITDA gedeeld door de som van de betaalde netto rentelasten en reguliere aflossingen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING-Bank bedraagt per 31 december 2021 EUR 3.500.000 

De verstrekte zekerheden gelden voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant alsook de langlopende schuld bij ING-Bank 
en luiden als volgt:
- Verpanding, zekerheidstype: verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen;
- Type verklaring: Pari passu/negative pledge verklaring.

Aan de terbeschikkingstelling van het rekening-courant krediet zijn een aantal ratio's verbonden verbonden aan de hand van de 
definitieve geconsolideerde jaarrekening:
- EBITDA > € 1.000.000;
- Debt Service Cover Ratio (DSCR) > 1,2%

Ultimo 2021 zijn er meer facturen in het nieuwe boekjaar ontvangen dan ultimo 2020. Hierdoor is de crediteurenpositie afgenomen en 
is de positie de nog te betalen kosten toegenomen. 
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Financiële instrumenten

Algemeen

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Reële waarde

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

Totaal Niet in balans opgenomen verplichtingen Huur Lease Totaal
Verplichting < 1 jaar 1.970.855 12.696 1.983.551
Verplichtingen 1 - 5 jaar 6.392.261 38.089 6.430.350
Verplichtingen > 5 jaar 4.359.443 0 4.359.443

12.722.559 50.786 12.773.345

Leaseverplichting Per jaar:

12.696,43€         

Huurverplichtingen

Huurverplichting in MST Nederland B.V.

's-Hertogenbosch

Het contract betreft: Per jaar:
 - huurprijs € 136.662
 - bijkomende leveringen diensten, incl. BTW € 24.936

Totaal huurcontract € 161.598

Het contract betreft: Per jaar:
 - huurprijs € 127.695
 - bijkomende leveringen diensten € 50.481

Totaal huurcontract € 178.176
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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.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij verzekeraars en het overige deel is 
geconcentreerd bij de gemeenten. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt 
verwezen naar 1.1.5 toelichting 5. Debiteuren en overige vorderingen.

Huurcontract met Dhr. D. Damen betreffende polikliniek, Kooikersweg 203 te 's-Hertogenbosch ter grote van ca. 644 m2. Deze 
overeenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar, ingaande op 1 mei 2014 en lopende tot en met 30 april 2024. Na het 
verstrijken van bovengenoemde periode is het mogelijk om deze overeenkomst voort te zetten voor een aansluitende periode van 7 
jaar, derhalve tot en met 30 april 2031. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een 
huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.

Huurcontract met Magis Vastgoed Ontwikkeling B.V. betreffende kantoorgebouw en 10 parkeerplaatsen, Kooikersweg 2 te 's-
Hertogenbosch. Deze huurovereenkomst is aangegaan per 1 januari 2022 met een looptijd van 2 jaar en 4 maanden, derhalve tot en 
met 30 april 2024. Met ingang van 1 mei 2024 zal het contract dan ook definitief aflopen.

Het leasecontract met Athlon Car Lease Nederland B.V betreft een leaseauto Volkswagen ID3 ten name van de 
Raad van Bestuur. De overeenkomst is per 1-1-2021 aangegaan met een looptijd voor 5 jaar (40.000 km per jaar 
).

De aangegane huurverplichting met Val&S B.V. bedraagt € 18.499 op jaarbasis. Deze huurverplichting is aangegaan per 15 januari 
2020. Na het eerste jaar wordt de huur voor onbepaalde tijd voortgezet.  

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.

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Duivendrecht

Het contract betreft: Per jaar:
- huurprijs kantoorruimte € 51.000
- servicekosten n.v.t.

Totaal huurcontract € 51.000

Rotterdam

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis: Per jaar:
 - kantoorruimte € 208.158
 - korting op BTW (Rent Discount VAT Exempt) -€ 16.653
 - parkeerplaatsen € 14.024
 - 6,9% BTW compensatie over de kantoorruimte en parkeerplaatsen € 15.243
 - voorschot verzorgde bijkomende leveringen en diensten (incl. BTW) € 58.722

Totaal huurcontract € 279.494

Bergen op Zoom

Het contract betreft: Per jaar:
- huurprijs € 250.398
- Omzetbelasting compensatie op onderhoudskosten van 4% € 9.991

Totaal huurcontract € 260.390

Bergen op Zoom

Het contract betreft: Per jaar:
 - huurprijs € 16.275
 - servicekosten incl. BTW € 6.252

Totaal huurcontract € 22.527

Pagina 26

Huurovereenkomst met  Interforce Vastgoed B.V te Rijswijk, betreffende kantoorruimte (inclusief opslag 
algemene ruimten) op de 4e verdieping van het kantoorgebouw  ‘Gemini 2’ gelegen aan de Jacob   Obrechtlaan 
5-7 ter grootte van in totaal circa 620m².  Deze huurovereenkomst is ingegaan op 1 december 2021 voor een 
periode van 4 maanden en loopt tot en met 31 maart 2022.

Huurcontract met NSI HNK BV te Hoofddorp, betreffende het ter beschikking van ca. 1.213 m2 kantoorruimte gelegen op de 3e en 
4e verdieping alsmede 11 toegewezen parkeerplaatsen op een van de buitenparkeerterreinen / in een van de parkeerfaciliteiten van 
het gebouw, bekend als Westblaak 180 te Rotterdam. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 4 jaar en 6 maanden, 
ingaande op 1 juli 2018 en lopende tot en met 31 december 2022. Na het verstrijken van bovengenoemde periode wordt deze 
overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot en met 31 december 2027. Beëindiging van deze 
overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 12 
kalendermaanden.

Er is een bankgarantie afgegeven: t.g.v. NSI Kantoren B.V., ad. € 63.664,24,- betreffende het pand 
Westblaak 180, te Rotterdam.

Huurovereenkomst met Property View B.V. te Haarlem, betreffende 2.007 m2 kantoorruimte verdeeld over vier bouwlagen alsmede 
circa 10 parkeerplaatsen gelegen aan de Peter Vineloolaan 50 te Bergen op Zoom. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 
7 jaar, ingaande 1 maart 2009 en lopende t/m 29 februari 2016. Na het verstrijken van de genoemde periode wordt deze 
overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot en met 28 februari 2026.

Er is een bankgarantie afgegeven: t.g.v. Property View B.V., ad. € 72.422,- betreffende het pand Peter Vineloolaan, te Bergen op 
Zoom.

Huurovereenkomst met St. Levvel te Duivendrecht, betreffende 1.134 m2 kantoor- en praktijkruimte gelegen aan de Biesbosch 67-69 
te Duivendrecht. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 juli 2016 en lopende tot en met 30 juni 
2021. De huurovereenkomst is verlengd t/m 31-5-2022.
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Halsteren

Gebouwen Duur huurovereenkomst Verlenging na verstrijken huurovereenkomst
ABC tot en met 31 december 2024 5 jaar
R tot en met 31 januari 2031 5 jaar
KJHG tot en met 31 december 2022 5 jaar
L tot en met 31 januari 2031 5 jaar
M tot en met 31 december 2022 5 jaar
N tot en met 31 december 2022 5 jaar
PQ tot en met 31 januari 2031 5 jaar

Het contract betreft: Per jaar:
- de huurprijs 694.755
- serivcekosten 304.416
Totaal huurcontract 999.171

Etten-Leur

Het contract betreft: Per jaar:
- huurprijs € 42.024
- Omzetbelasting compensatie op onderhoudskosten van 10% € 4.202
- Servicekosten (incl. BTW) € 10.168

56.394

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Voor 2021 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 24.915,9 miljoen.
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Huurovereenkomst met Flynth Holding N.V., te Arnhem betreffende 200 m2 kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping van het 
kantoorpand gelegen te Etten-Leur aan de Bredaseweg 175. De duur van de overeenkomst is aangegaan voor 6 maanden, ingaande 
op 15 februari 2019 en lopende tot en met 14 augustus 2019. Na het verstrijken van genoemde periode wordt deze overeenkomst 
voortgezet voor de duur van 3 maanden, derhalve tot en met 14 november 2019. Deze overeenkomst wordt aansluitend telkens met 
3 maanden verlengd.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Huurovereenkomst met Hoen Vastgoedbeheer BV, te Amsterdam betreffende de gebouwen aan De Beeklaan en de Gasthuisstraat 
te Halsteren. De overeenkomst is aangegaan vanaf 1 december 2017. De duur per gebouw is hieronder gespecificeerd. Beëindiging 
van deze overeenkomst heeft plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van 
tenminste 12 (twaalf) maanden. Uitgezonderd gebouwen ABC  en PQ; hier geldt een termijn van 3 (drie) maanden. Uitgezonderd 
gebouwen M en N hier geldt een termijn van 6 (zes) maanden. De Viersprong heeft de overeenkomst verlengd tot 2031.

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

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. De Viersprong 
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.
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VPB-plicht Jeugdzorg
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Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2016, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van 
jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-
hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2016) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 
2016) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele 
vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op de zogenoemde 
‘subsidie-vrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor 
wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met 
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens 
van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. 
Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting. 
De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en de Belastingdienst heeft bevestigd dat de 
onderneming niet vennootschapsbelastingplichtig is. Derhalve wordt geen rekening gehouden met een eventuele belastingplicht in de 
jaarrekening voor Stichting de Viersprong.
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1.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

vergunningen
en rechten van

intellectuele Totaal
eigendom

€ €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 543.406              543.406              
- cumulatieve afschrijvingen 109.297              109.297              

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 434.109              434.109              

Mutaties in het boekjaar
- investeringen -                      -                      
- afschrijvingen 54.341                54.341                
- bijzondere waardeverminderingen -                      -                      
- terugname bijz. waardeverminderingen -                      -                      

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                      -                      
  cumulatieve afschrijvingen -                      -                      
  per saldo -                      -                      

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -54.341              -54.341              

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 543.406              543.406              
- cumulatieve afschrijvingen 163.638              163.638              

Boekwaarde per 31 december 2021 379.768              379.768              

Afschrijvingspercentage 10,0%
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1.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
bedrijfs-

middelen,
Bedrijfs- technische en

gebouwen en administratieve Totaal
terreinen uitrusting

€ € €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 1.059.595           2.520.354           3.579.949            
- cumulatieve herwaarderingen -                      -                      -                       
- cumulatieve afschrijvingen 454.299              1.701.387           2.155.685            

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 605.296              818.967              1.424.264            

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 45.923                930.432              976.355               
- herwaarderingen -                      -                      -                       
- afschrijvingen 125.327              382.775              508.102               
  uit activastaat (regulier) 125.327              321.021              446.348               
  uit activastaat (versneld) -                      59.138                59.138                 
  uit activastaat (door desivestering) -                      -                      -                       

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                      4.393                  4.393                   
  cumulatieve herwaarderingen -                      -                      -                       
  cumulatieve afschrijvingen -                      3.910                  3.910                   
  per saldo -                      483                     483                      

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -79.404              547.174              467.770               

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 1.105.518           3.446.393           4.551.911            
- cumulatieve herwaarderingen -                      -                      -                       
- cumulatieve afschrijvingen 579.626              2.080.252           2.659.877            

Boekwaarde per 31 december 2021 525.892              1.366.141           1.892.034            

Afschrijvingspercentage 10,0% - 20,0% 10,0% - 20,0%
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BIJLAGE

1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werkelijke 
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

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

ING Bank N.V. 1-12-2018 1.200.000     61 mnd
 Rente 

vastlening 3%*1 780.000        -               240.000      540.000        -                 2                 Lineair 240.000       

 Zie toelichting 
kortlopende 

schulden 

Belastingdienst 31-12-2020 1.770.522     82 mnd 0% 1.770.552     -                -   1.770.552     265.578         5                 Lineair 88.528         n.v.t.
Zorgverzekeraars 1-1-2017 1.388.790     48 mnd 0% 253.810        -               253.810      -                -                 -              Lineair -               n.v.t.
Totaal 2.804.362     -               493.810      2.310.552     265.578         328.528       

*1 Per 1 januari 2022 is een nieuwe rentevaste periode ingegaan tot en met einde looptijd lening met een vaste rente van 2,35% per jaar. 
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1.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 21.102.803 21.131.698
Opbrengsten continuïteitsbijdragen Corona zorgverzekeraars 380.608 483.929
Opbrengsten Jeugdwet 25.863.050 23.296.020
Opbrengsten continuïteitsbijdragen Corona gemeenten 0 541.850
Opbrengsten meerkosten Corona gemeenten 0 274.201

Totaal 47.346.461 45.727.698

Toelichting:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgbonus COVID 19 -                 985.300            
Overige Rijkssubsidies 207.520          73.112              
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 1.068.167       1.157.618         

Totaal 1.275.687 2.216.030

Toelichting:
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In 2020 is een bedrag ad € 985.300 opgenomen inzake ontvangen middelen met betrekking tot de zorgbonus die in verband met 
COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg. De kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoord onder 
de personeelskosten. In 2021 is geen aanvraag ingediend voor de zorgbonus 2021. 

De overige Rijkssubsidies zijn toegenomen door toekenning van nieuwe onderzoekssubsidies van ZonMw voor MBT-early en van 
Bovenregionaal expertisenetwerk Jeugd Brabanet/Zeeland voor MST PSY. 

De opbrengsten zorgverzekeringswet zijn op niveau gebleven van 2020.  

De opbrengsten continuïteitsbijdragen Corona zorgverzekeraars zijn ter dekking van het omzetverlies binnen de zorgverzekeringswet 
als gevolg van de Coronacrisis. Door middel van deze regeling kunnen zorgaanbieders een compensatie aanvragen voor het 
omzetverlies en de meerkosten. Voor 2021 bestonden er geen regelingen voor de Viersprong voor het compenseren van de financiële 
gevolgen van COVID-19. De verantwoorde opbrengst in 2021 heeft betrekking op continuïteitsbijdragen uit 2019 en 2020 welke in 
eerdere verslaggevingsjaren nog onzeker waren. 

De opbrengsten jeugdwet zijn toegenomen door de inzet van meer teams (capaciteit) onder andere voor de behandelingen van MST 
LVB, MBT K, MST PSB, FFT en MST. De toename van teams is locatiebreed gerealiseerd. 

De opbrengsten continuïteitsbijdragen Corona gemeenten zijn ter dekking van het omzetverlies binnen de Jeugdwet als gevolg van de 
Coronacrisis. De opbrengsten meerkosten Corona gemeenten zijn ter dekking van de meerkosten als gevolg van de opvolging van de 
RIVM richtlijnen. Voor 2020 heeft de Viersprong ter dekking van geleden meerkosten gebruik gemaakt van de VNG handreiking 
meerkosten. Voor 2021 bestonden er geen regelingen voor de Viersprong voor het compenseren van de financiële gevolgen van 
COVID-19.



Stichting de Viersprong specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin

1.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengsten samenwerkingsverbanden / uitleen personeel 174.442          133.503            
Opbrengsten licenties/trainingen MBT-Nederland 427.727          259.775            
Opbrengsten Viersprong Academy 205.837          162.243            
Overige opbrengsten - Licenties MST Nederland BV 1.012.317       1.049.349         
Overige opbrengsten 243.504          108.951            
Boekwinst materiële vaste activa -                 -                    

Totaal 2.063.826       1.713.821         

Toelichting:

Pagina 33

De opbrengsten licenties/trainingen MBT-Nederland zijn toegenomen. In 2020 zijn meerdere trainingen niet doorgegaan als gevolg van 
de COVID-19 crisis. Deze trainingen zijn doorgeschoven en doorgegaan in 2021. Over de gehele linie gezien zijn de overige 
bedrijfsopbrengsten toegenomen als gevolg van toegenomen overige bedrijfsactiviteiten welke door versoepelingen in de COVID-19 
maatregelen weer mogelijk waren.
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LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 30.617.229 29.289.286
Sociale lasten 4.236.184 4.035.025
Pensioenpremies 2.915.308 2.680.437

Andere personeelskosten 2.060.143 1.763.976
Subtotaal 39.828.865 37.768.724
Personeel niet in loondienst 1.459.929 1.112.627
Kosten zorgbonus COVID-19 0 985.300

Totaal personeelskosten 41.288.793 39.866.651

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
 - Algemene en administratieve functies 75,0 75,7
 - Hotelfuncties 16,4 15,8
 - Patiëntgebonden functies 371,3 367,5
 - Terrein- en gebouwgebonden functies 6,0 6,2
 - Personeel niet in loondienst 13,5 12,7

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 482,2 477,9

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 54.341 54.341
- materiële vaste activa 507.582 449.540
- boekverlies desinvesteringen materiële vaste activa 482 649

Totaal afschrijvingen 562.405 504.530

Toelichting:
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De toename van de personeelskosten wordt veroorzaakt door een toename van de CAO-lonen, de toename in het aantal FTE's als 
gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten en de impact van de krapte op de arbeidsmarkt op salarissen en tarieven PNIL. In 
tegenstelling tot 2020 is er in 2021 geen zorgbonus COVID-19 aangevraagd en als personeelskosten verantwoord. 

Op de regel “kosten zorgbonus COVID-19” is in 2020 een bedrag vermeld ad € 985.300 inzake uit te keren zorgbonussen. Dit bedrag is 
inclusief € 437.300 inzake verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post “Opbrengsten zorgbonus 
COVID 19” 2020 voor hetzelfde bedrag. De uitbetaling van de zorgbonus 2020 heeft plaatsgevonden in april 2021.

De afschrijvingen in materiële vaste activa zijn toegenomen door afschrijvingen op de investeringen die gedaan zijn gedurende het 
boekjaar 2020 en 2021. Daarnaast heeft De Viersprong in 2020 vastgesteld dat de ICT-infrastructuur verouderd was en vervangen 
diende te worden waardoor veilig en plaats-/tijd onafhankelijk werken beter gefaciliteerd wordt. Om die reden is in 2020 besloten om de 
ICT-infrastructuur met ingang van augustus 2021, gefaseerd, te vervangen. Dit heeft er toe geleid dat de economische levensduur en 
eventuele restwaarden van de specifieke ICT-middelen zijn herijkt tot een restwaarden van nihil bij vervanging in 2021. 
Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2021 met € 86.309 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde 
uitgangspunten. De hogere afschrijving is verwerkt in de winst- en verliesrekeing en beïnvloed het resultaat over 2021 in negatieve zin. 
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LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 685.305 629.107
Algemene kosten 3.265.569 2.989.950
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 174.965 222.204
Onderhoud en energiekosten 258.481 261.596
Huur en leasing 1.774.009 2.143.520
Dotaties en vrijval voorzieningen 320.520 212.947
Kosten onderaannemers 1.042.124 1.571.828

Totaal overige bedrijfskosten 7.520.974 8.031.153

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentelasten   
Rentelasten langlopende schulden 24.200 26.525
Rentelasten kortlopende schulden 8.196 15.753
Totaal financiële baten en lasten 32.396 42.278

20. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting MST Nederland BV 27.816 40.368

27.816 40.368
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De afname van de overige bedrijfskosten wordt onder andere verklaard doordat er in 2020 nagekomen afrekeningen servicekosten 
over de jaren 2018 t/m 2021 verwerkt zijn die drukten op de huurlasten. 
De afname van de kosten onderaannemers volgt uit een wijziging van een samenwerkingsovereenkomst waardoor twee 
onderaannemers met ingang van 2021 als samenwerkingspartner optreden. Als gevolg van deze wijziging heeft de Viersprong in 2021 
geen kosten onderaannemers van deze partijeen ontvangen. 
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21. Wet normering topinkomens (WNT)

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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 €               17.900  €              17.900 

J.A. van Kessel

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €               27.750 
Totale bezoldiging  €               26.850 

 €              18.500 

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €               28.950  €              19.300 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                       -    €                      -   

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid / Vice-
voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 30/11 
01/12 - 31/12

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 B. Awad

Bezoldiging 
Totale bezoldiging  €               26.850  €              17.900 

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice voorzitter 
RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Totale bezoldiging  €             171.791  €            155.587 

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking 
bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

Gegevens 2021 B. Awad
Bedragen x € 1

J.A. van Kessel

Bezoldiging  €             171.791  €            155.587 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €             185.000  €            185.000 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €             160.007  €            143.876 
Beloningen betaalbaar op termijn  €               11.784  €              11.711 

Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1

Bedragen x € 1 W.J.M. Franken H. den Hartog
Functiegegevens Voorzitter RvB Lid RvB

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.  N.v.t. 
Gegevens 2020

Dienstbetrekking? Ja Ja

Totale bezoldiging  €             180.910  €            169.408 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €             193.000  €            193.000 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn  €               12.750  €              12.713 
Bezoldiging  €             180.910  €            169.408 

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €             168.160  €            156.695 

De WNT is van toepassing op Stichting de Viersprong specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin (hierna: De Viersprong). Het voor 
de Viersprong toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 193.000, klasse IV (regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 
zorg en jeugdhulp), totaalscore 10. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 W.J.M. Franken H. den Hartog
Functiegegevens Voorzitter RvB Lid RvB
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

N.v.t.

 €               17.900 

Lid

01/01 - 31/12

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

 €               19.300 
 €                       -   

Lid

01/01 - 31/12

R.C. van der Mast

 €               18.500 

R.C. van der Mast
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22. Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 165.776          198.880            
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. ISD en WNT) 77.828            74.737              
3 Fiscale advisering -                 -                    
4 Niet-controlediensten 10.784            13.136              

Totaal honoraria accountant 254.388          286.753            

23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder
punt 21.

Bezoldiging
Totale bezoldiging -

Functiegegevens

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

07/05 - 31/12

Bezoldiging 
Totale bezoldiging

 €              10.711 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

 €              11.580 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 

 €                      -   

 €               16.933 
 €               16.408 

Gegevens 2021 I. Frijters

Bezoldiging 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €               16.180 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  - 

Functiegegevens Lid

Vice voorzitter 
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging

01/01 - 30/11

Totale bezoldiging  €               14.918 

M. Bot

Aanvang en einde functievervulling in 2020 -

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 I. Frijters

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -

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

Functiegegevens Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/03 - 31/12

Bedragen x € 1

-
-

Bedragen x € 1

-

N.v.t.
-

-

-

-

-
-
-

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

Lid

M.C. Ritsema van 
Eck - van Drempt 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-

M. Bot

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020
Bedragen x € 1

S. van der 
Wouden

Functiegegevens 

Lid

M.C. Ritsema van 
Eck - van Drempt 

Lid
01/01 - 30/06

 €                 8.950 
 €                 9.199 

Gegevens 2021

S. van der 
Wouden
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1.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 379.768            434.109            
Materiële vaste activa 1 1.880.420         1.418.142         
Financiële vaste activa 2 854.917            662.941            
Totaal vaste activa 3.115.105         2.515.192         

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / -                    4.205.776         
 DBC-zorgproducten
Onderhanden trajecten jeugdzorg 1.521.408         1.175.422         
Debiteuren en overige vorderingen 3 9.994.772         7.864.203         
Liquide middelen 4 2.850.978         1.253.433         
Totaal vlottende activa 14.367.159       14.498.833      

Totaal activa 17.482.263       17.014.025      

Ref. 44.561              44.196              
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5
Kapitaal 454                   454                   
Algemene en overige reserves 4.411.916         3.158.326         
Totaal eigen vermogen 4.412.370         3.158.780         

Voorzieningen 1.340.448         1.299.751         

Langlopende schulden (nog voor meer 1.982.024         2.310.552         
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 6 9.747.421         10.244.942      
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.747.421         10.244.942      

Totaal passiva 17.482.264       17.014.025      
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1.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 47.346.461 45.727.698

Subsidies 1.275.687 2.216.030

Overige bedrijfsopbrengsten 9 1.079.647 653.690

Som der bedrijfsopbrengsten 49.701.795 48.597.418

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 10 39.977.885 38.542.995

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 11 559.807 502.584

Overige bedrijfskosten 12 8.071.497 8.559.422

Som der bedrijfslasten 48.609.190 47.605.002

BEDRIJFSRESULTAAT 1.092.606 992.416

Financiële baten en lasten 13 -30.992 -41.332

Resultaat deelnemingen 14 191.976 221.485

RESULTAAT BOEKJAAR 1.253.590 1.172.569

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve aanvaardbare kosten 1.253.590 1.172.569

1.253.590 1.172.569
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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. Materiële vaste activa
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 525.892           605.296
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.354.528        812.848

Totaal materiële vaste activa 1.880.420 1.418.144

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

Boekwaarde per 1 januari 1.418.142 1.482.731
Bij: investeringen 967.764 383.655
Af: afschrijvingen 505.486 448.244
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 1.880.420 1.418.142

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 854.917 662.941

Totaal financiële vaste activa 854.917 662.941

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

Boekwaarde per 1 januari 662.941 441.456
Resultaat deelnemingen 191.976 221.485

Boekwaarde per 31 december 854.917 662.941

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

MST-Nederland BV 320.000 100% 926.935 159.976

Toelichting:
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Het doel van de vennootschap MST-Nederland is de implementatie van de zogenaamde Multi System Therapie (MST) bij 
zorgverleners, door het ondersteunen, trainen, opleiden en bieden van consultatie aan gespecialiseerde teams. In MST Nederland 
is voor € 72.000 (2020: € 104.001) aan immateriële vaste activa opgenomen die De Viersprong niet erkent. Deze is derhalve niet 
gewaardeerd in De Viersprong en wordt ook buiten de consolidatie gelaten, waardoor het resultaat deelneming € 32.000 (2020: € 
32.000) hoger is dan het resultaat in de jaarrekening van MST Nederland BV.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.1.13.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.1.14. 

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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1.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Algemene debiteuren
Debiteuren 161.489 227.135
Voorziening -7.654 -9.834
Totaal algemene debiteuren 153.835 217.300

Debiteuren en overige vorderingen jeugdwet
Debiteuren jeugdwet 1.959.908 3.298.920
Bevoorschotting debiteuren jeugdwet -1.888.792 -1.519.270
Voorziening uncollectables -466.276 -533.059
Nog te factureren omzet trajecten jeugdzorg 2.783.357 2.757.517
Totaal debiteuren en overige vorderingen jeugdwet 2.388.196 4.004.108

Debiteuren en overige vorderingen zorgverzekeringswet
Debiteuren zorgverzekeringswet 1.505.395 1.413.354
Bevoorschotting debiteuren zorgverzekeringswet -6.376.429 -                   
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 10.147.011 433.406
Totaal debiteuren en overige vorderingen zorgverzekeringswet 5.275.977 1.846.760

Overige vorderingen
Waarborgsommen 317.781 385.621
Vooruitbetaalde bedragen en vooruitontvangen facturen 228.450 428.793
Nog te ontvangen bedragen 1.613.158 965.204

Vordering UWV inzake transitievergoedingen 17.375 16.416

Totaal overige vorderingen 2.176.764 1.796.034

Totaal debiteuren en overige vorderingen 9.994.772 7.864.203

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Bankrekeningen 2.845.189 1.250.522
Kassen 5.788 2.911

Totaal liquide middelen 2.850.977 1.253.433

Toelichting:
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

De toename in debiteuren en overige vorderingen kent meerdere verklaringen. 
De Viersprong heeft in 2021 ingezet op actiever debiteurenbeheer. Mede hierdoor zijn de debiteuren jeugdwet afgenomen.  
Vanwege de overgang naar het Zorg Prestatie Model (ZPM) met ingang van 2022 is er geen sprake van onderhanden werk eind 
2021. De nog te vorderen bedragen zijn ondergebracht bij debiteuren Zvw en nog te factureren Zvw waardoor deze positie met 
€3.337.176 is toegenomen. 
De totale overige vorderingen zijn met €380.730 toegenomen. Dit kan verklaard worden door een aangevraagde subsidie 
opleidelingen over 2021 en door een afrekening over 2021 met één van onze samenwerkingspartners.     
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2021 2020
€ €

Kapitaal 454 454
Algemene en overige reserves 4.411.916 3.158.326

Totaal eigen vermogen 4.412.370 3.158.780

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Kapitaal per 1 januari 454                  454                  
Mutaties -                   -                   

Kapitaal  per 31 december 454 454

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Algemene en overige reserves per 1 januari 3.158.326 1.985.757
Resultaatbestemming 1.253.590 1.172.569

Algemene en overige reserves per 31 december 4.411.916 3.158.326

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Crediteuren 791.438           1.259.131        
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 240.000           493.810           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.011.150        1.829.884        
Schulden terzake pensioenen 7.354               1.393               
Nog te betalen salarissen 16.097             5.227               
Vakantiegeld 1.328.863        1.223.581        
Vakantiedagen 866.104           711.768           
Levensfasebudget 2.084.574        1.865.867        

Overige schulden
Rekening-courant MST Nederland BV 487.715           133.293           
Rekening-courant Crossroads 699.465           608.159           
Nog te betalen kosten 631.737           939.599           
Vooruitontvangen opbrengsten 143.034           187.928           
Nog uit te keren zorgbonus COVID-19 -                   985.300           
Terug te betalen voorschot subsidie en belastingen zorgbonus COVID-19 439.890           -                   

Totaal overige kortlopende schulden 9.747.421 10.244.942

Toelichting:
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Voor de toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde balans. 
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PASSIVA

7. Financiële instrumenten

Algemeen

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Reële waarde
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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.

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.

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij verzekeraars en het overige deel is 
geconcentreerd bij de gemeenten. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt 
verwezen naar 1.1.12 toelichting 3. Debiteuren en overige vorderingen.



Stichting de Viersprong specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin

1.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

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

Totaal Niet in balans opgenomen verplichtingen Huur Lease Totaal
Verplichting < 1 jaar 1.950.818 14.608 1.965.426
Verplichtingen 1 - 5 jaar 6.392.339 43.825 6.436.164
Verplichtingen > 5 jaar 4.359.443 0 4.359.443

12.702.601 58.433 12.761.034

Leaseverplichting Per jaar:

14.608,28€      

Huurverplichtingen

's-Hertogenbosch

Het contract betreft: Per jaar:
 - huurprijs € 136.662
 - bijkomende leveringen diensten, incl. BTW € 24.936

Totaal huurcontract € 161.598

Per jaar:
Het contract betreft:
 - huurprijs € 127.695
 - bijkomende leveringen diensten € 50.481

Totaal huurcontract € 178.176

Duivendrecht

Het contract betreft: Per jaar:
- huurprijs kantoorruimte € 51.000
- servicekosten n.v.t.

Totaal huurcontract € 51.000

Rotterdam

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis: Per jaar:
 - kantoorruimte € 208.158
 - korting op BTW (Rent Discount VAT Exempt) -€ 16.653
 - parkeerplaatsen € 14.024
 - 6,9% BTW compensatie over de kantoorruimte en parkeerplaatsen € 15.243
 - voorschot verzorgde bijkomende leveringen en diensten (incl. BTW) € 58.722

Totaal huurcontract € 279.494
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Huurovereenkomst met St. Levvel te Duivendrecht, betreffende 1.134 m2 kantoor- en praktijkruimte gelegen aan de Biesbosch 
67-69 te Duivendrecht. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 juli 2016 en lopende tot en met 30 
juni 2021. De huurovereenkomst is verlengd t/m 31-5-2022.

Huurcontract met NSI HNK BV te Hoofddorp, betreffende het ter beschikking van ca. 1.213 m2 kantoorruimte gelegen op de 3e 
en 4e verdieping alsmede 11 toegewezen parkeerplaatsen op een van de buitenparkeerterreinen / in een van de parkeerfaciliteiten 
van het gebouw, bekend als Westblaak 180 te Rotterdam. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 4 jaar en 6 maanden, 
ingaande op 1 juli 2018 en lopende tot en met 31 december 2022. Na het verstrijken van bovengenoemde periode wordt deze 
overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot en met 31 december 2027. Beëindiging van deze 
overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 
12 kalendermaanden.

Het leasecontract met Athlon Car Lease Nederland B.V betreft een leaseauto Volkswagen ID3 ten name van de 
Raad van Bestuur. De overeenkomst is per 1 januari 2022 aangegaan met een looptijd voor 5 jaar (40.000 km per 
jaar).

Huurcontract met Dhr. D. Damen betreffende polikliniek, Kooikersweg 203 te 's-Hertogenbosch ter grote van ca. 644 m2. Deze 
overeenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar, ingaande op 1 mei 2014 en lopende tot en met 30 april 2024.Na het 
verstrijken van bovengenoemde periode is het mogelijk om deze overeenkomst voort te zetten voor een aansluitende periode van 7 
jaar, derhalve tot en met 30 april 2031. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een 
huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.

Huurcontract met Magis Vastgoed Ontwikkeling B.V. betreffende kantoorgebouw en 10 parkeerplaatsen, Kooikersweg 2 te 's-
Hertogenbosch. Deze huurovereenkomst is aangegaan per 1 januari 2022 met een looptijd van 2 jaar en 4 maanden, derhalve tot 
en met 30 april 2024. Met ingang van 1 mei 2024 zal het contract dan ook definitief aflopen.

Er is een bankgarantie afgegeven: t.g.v. NSI Kantoren B.V., ad. € 63.664,24,- betreffende het pand 
Westblaak 180, te Rotterdam.
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Bergen op Zoom

Het contract betreft: Per jaar:
- huurprijs € 250.398
- Omzetbelasting compensatie op onderhoudskosten van 4% € 10.016

Totaal huurcontract € 260.414

Bergen op Zoom

Het contract betreft: Per jaar:
 - huurprijs € 16.275
 - servicekosten incl. BTW € 4.689

Totaal huurcontract € 20.964

Halsteren

Gebouwen Duur huurovereenkomst Verlenging na verstrijken huurovereenkomst
ABC tot en met 31 december 2024 5 jaar
R tot en met 31 januari 2031 5 jaar
KJHG tot en met 31 december 2022 5 jaar
L tot en met 31 januari 2031 5 jaar
M tot en met 31 december 2022 5 jaar
N tot en met 31 december 2022 5 jaar
PQ tot en met 31 januari 2031 5 jaar

Het contract betreft: Per jaar:
- de huurprijs 694.755
- serivcekosten 304.416
Totaal huurcontract 999.171

Etten-Leur

Het contract betreft: Per jaar:
- huurprijs € 42.024
- Omzetbelasting compensatie op onderhoudskosten van 10% € 4.202
- Servicekosten (incl. BTW) € 10.168

56.394
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Huurovereenkomst met Flynth Holding N.V., te Arnhem betreffende 200 m2 kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping van het 
kantoorpand gelegen te Etten-Leur aan de Bredaseweg 175. De duur van de overeenkomst is aangegaan voor 6 maanden, 
ingaande op 15 februari 2019 en lopende tot en met 14 augustus 2019. Na het verstrijken van genoemde periode wordt deze 
overeenkomst voortgezet voor de duur van 3 maanden, derhalve tot en met 14 november 2019. Deze overeenkomst wordt 
aansluitend telkens met 3 maanden verlengd.

Huurovereenkomst met Hoen Vastgoedbeheer BV, te Amsterdam betreffende de gebouwen aan De Beeklaan en de Gasthuisstraat 
te Halsteren. De overeenkomst is aangegaan vanaf 1 december 2017. De duur per gebouw is hieronder gespecificeerd. 
Beëindiging van deze overeenkomst heeft plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een 
termijn van tenminste 12 (twaalf) maanden. Uitgezonderd gebouwen ABC  en PQ; hier geldt een termijn van 3 (drie) maanden. 
Uitgezonderd gebouwen M en N hier geldt een termijn van 6 (zes) maanden. De Viersprong heeft de overeenkomst verlengd tot 
2031.

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

Huurovereenkomst met Property View B.V. te Haarlem, betreffende 2.007 m2 kantoorruimte verdeeld over vier bouwlagen 
alsmede circa 10 parkeerplaatsen gelegen aan de Peter Vineloolaan 50 te Bergen op Zoom. De overeenkomst is aangegaan voor 
de duur van 7 jaar, ingaande 1 maart 2009 en lopende t/m 29 februari 2016. Na het verstrijken van de genoemde periode wordt 
deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar. Na de initiele verlening in 2021 loopt deze overeenkomst 
thans tot en met 28 februari 2026.

Er is een bankgarantie afgegeven: t.g.v. Property View B.V., ad. € 72.422,- betreffende het pand Peter Vineloolaan, te Bergen op 
Zoom.

Huurovereenkomst met  Interforce Vastgoed B.V te Rijswijk, betreffende kantoorruimte (inclusief opslag algemene   ruimten) op 
de 4e verdieping van het kantoorgebouw  ‘Gemini 2’ gelegen aan de Jacob Obrechtlaan 5-7 ter grootte van in totaal circa 620m².  
Deze huurovereenkomst is ingegaan op 1 december 2021 voor een periode van 4 maanden en loopt tot en met 31 maart 2022. Op 
7 juli 2021 is de huurovereenkomst in zijn geheel verlengd tot 31 januari 2031. 
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1.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Voor 2021 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 24.915,9 miljoen.

VPB-plicht Jeugdzorg
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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. De 
Viersprong 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.

Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2016, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van 
jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van 
jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2016) naar bekostiging op 
contractsbasis (vanaf 2016) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak 
van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op 
de zogenoemde ‘subsidie-vrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende 
voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in 
fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor 
deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) 
vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de 
vennootschapsbelasting. 
De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en de Belastingdienst heeft bevestigd dat 
de onderneming niet vennootschapsbelastingplichtig is. Derhalve wordt geen rekening gehouden met een eventuele belastingplicht 
in de jaarrekening voor Stichting de Viersprong.
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1.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
bedrijfs-

middelen,
Bedrijfs- technische en

gebouwen en administratieve Totaal
terreinen uitrusting

€ € €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 1.059.595              2.393.344           3.452.939            
- cumulatieve herwaarderingen -                         -                      -                       
- cumulatieve afschrijvingen 454.299                 1.580.498           2.034.794            

Boekwaarde per 1 januari 2021 605.296                 812.846              1.418.142            

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 45.923                   921.841              967.764               
- herwaarderingen -                         -                      -                       
- afschrijvingen 125.327                 380.159              505.486               
  uit activastaat (regulier) 125.327                 321.021              446.348               
  uit activastaat (versneld) -                         59.138                59.138                 
  uit activastaat (door desivestering) -                         -                      -                       

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                         -                      -                       
  cumulatieve herwaarderingen -                         -                      -                       
  cumulatieve afschrijvingen -                         -                      -                       
  per saldo -                         -                      -                       

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -79.404                  541.682              462.278               

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 1.105.518              3.315.185           4.420.703            
- cumulatieve herwaarderingen -                         -                      -                       
- cumulatieve afschrijvingen 579.626                 1.960.657           2.540.283            

Boekwaarde per 31 december 2021 525.892                 1.354.528           1.880.420            

Afschrijvingspercentage 10,0% - 20,0% 10,0% - 20,0%
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1.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in 
groeps-
maatschappijen Totaal

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2021 662.941 662.941
Resultaat deelnemingen 191.976 191.976

Boekwaarde per 31 december 2021 854.917 854.917

Som waardeverminderingen 0
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1.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

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.

BATEN

9. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengsten samenwerkingsverbanden / uitleen personeel 256.275         197.901           
Opbrengsten licenties/trainingen MBT-Nederland 427.727         259.775           
Opbrengsten Viersprong Academy 205.837         162.243           
Overige opbrengsten 189.809         33.771             

Totaal 1.079.647      653.690           

Toelichting

LASTEN

10. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 30.074.739    26.959.566      
Sociale lasten 4.128.438      5.878.012        
Pensioenpremies 2.869.744      2.636.182        
Andere personeelskosten 1.890.878      1.380.759        
Subtotaal 38.963.799    36.854.519      
Personeel niet in loondienst 1.014.086      703.177           
Kosten zorgbonus COVID-19 -                 985.300           

Totaal personeelskosten 39.977.885    38.542.995      

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

 - Algemene en administratieve functies 72,0 72,7
 - Hotelfuncties 16,4 15,8
 - Patiëntgebonden functies 368,3 364,5
 - Terrein- en gebouwgebonden functies 6,0 6,2
 - Personeel niet in loondienst 7,5 6,7

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 470,2 465,9

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is -                 -                   

Toelichting
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De toename van de personeelskosten wordt veroorzaakt door een toename van de CAO-lonen, de toename in het aantal FTE's als 
gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten en de impact van de krapte op de arbeidsmarkt op salarissen en tarieven PNIL. In 
tegenstelling tot 2020 is er in 2021 geen zorgbonus COVID-19 aangevraagd en als personeelskosten verantwoord. 

Op de regel “kosten zorgbonus COVID-19” is in 2020 een bedrag vermeld ad € 985.300 inzake uit te keren zorgbonussen. Dit bedrag 
is inclusief € 437.300 inzake verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post “Opbrengsten 
zorgbonus COVID 19” 2020 voor hetzelfde bedrag. De uitbetaling van de zorgbonus 2020 heeft plaatsgevonden in april 2021.

De opbrengsten licenties/trainingen MBT-Nederland zijn toegenomen. In 2020 zijn meerdere trainingen niet doorgegaan als gevolg 
van de COVID-19 crisis. Deze trainingen zijn doorgeschoven en doorgegaan in 2021. Over de gehele linie gezien zijn de overige 
bedrijfsopbrengsten toegenomen als gevolg van toegenomen overige bedrijfsactiviteiten welke door versoepelingen in de COVID-19 
maatregelen weer mogelijk waren.
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1.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

11. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 54.341 54.341
- materiële vaste activa 505.466 448.244

Totaal afschrijvingen 559.807 502.584

Toelichting:

12. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 685.305 627.989
Algemene kosten 3.707.459 3.471.343
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 303.757 288.714
Onderhoud en energiekosten 257.549 260.449
Huur en leasing 1.754.783 2.126.152
Dotaties en vrijval voorzieningen 320.520 212.947
Kosten onderaannemers 1.042.124 1.571.828

Totaal overige bedrijfskosten 8.071.497 8.559.422

Toelichting:

13. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentelasten
Rentelasten langlopende schulden -24.200 -26.525
Rentelasten kortlopende schulden -6.792 -14.807
Totaal financiële baten en lasten -30.992 -41.332

14. Resultaat deelnemingen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Resultaat deelnemingen
Resultaat deelneming MST Nederland BV 191.976 221.485

191.976 221.485
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De afschrijvinen in materiële vaste activa zijn toegenomen door afschrijvingen op de investeringen die gedaan zijn gedurende de  
boekjaren 2020 en 2021.

De afname van de overige bedrijfskosten wordt onder andere verklaard doordat er in 2020 nagekomen afrekeningen servicekosten 
over de jaren 2018 t/m 2021 verwerkt zijn die drukten op de huurlasten. 
De afname van de kosten onderaannemers volgt uit een wijziging van een samenwerkingsovereenkomst waardoor twee 
onderaannemers met ingang van 2021 als samenwerkingspartner optreden. Als gevolg van deze wijziging heeft de Viersprong in 
2021 geen kosten onderaannemers van deze partijeen ontvangen. 
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1.1.16 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.J.M. Franken 29-9-2022 H. den Hartog
Raad van Bestuur, voorzitter Raad van Bestuur, lid

J.A. van Kessel 29-9-2022 R. Axt
Voorzitter Raad van Toezicht Vice-voorzitter

A. van Elburg 29-9-2022 I. Frijters
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

S. van der Wouden 29-9-2022
Lid Raad van Toezicht
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29-9-2022

De raad van bestuur van Stichting de Viersprong specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt 
en vastgesteld in de vergadering van 29 september 2022.

De raad van toezicht van de Stichting de Viersprong specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin heeft de jaarrekening 2021 
goedgekeurd in de vergadering van 29 september 2022.

29-9-2022

29-9-2022
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1.2 OVERIGE GEGEVENS
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

1.2.2 Nevenvestigingen

De volgende handelsnamen worden gevoerd:
de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
de Viersprong
MBT Nederland
Viersprong, Netherlands institute for personality disorders

Vestigingen / bezoeklocaties
De Beeklaan 2, 4661EP Halsteren
Peter Vineloolaan 50, 4611AN Bergen op Zoom
Biesbosch 67, 1115HG Duivendrecht
Westblaak 180, 3012KN Rotterdam
Kooikersweg 203, 5223KE ’s-Hertogenbosch
Kooikersweg 2, 5223 KA 's-Hertogenbosch

1.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting de Viersprong.

Stichting ''de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin'' heeft haar statutaire zetel in gemeente 
Halsteren en heeft haar hoofdlocatie ook in Halsteren. 



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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BIJLAGE ZORGBONUS 2020

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 526 € 946.800,00 22 € 38.500,00 548 € 985.300,00

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 518 € 518.000,00 518 € 518.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 19 € 19.000,00 19 € 19.000,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 414.400,00 € 414.400,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 14.250,00 € 14.250,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 414.400,00 € 14.250,00 € 428.650,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 14.400,00 € 5.250,00 € 19.650,00

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

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

Werknemers Derden Totaal




