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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

## Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 65.153.995 68.904.728

Totaal vaste activa 65.153.995 68.904.728

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 2 31.548 17.506

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 1.483.789 136.561

Debiteuren en overige vorderingen 4 5.483.252 5.090.934

Liquide middelen 5 46.623.699 41.091.454

Totaal vlottende activa 53.622.288 46.336.455

Totaal activa 118.776.283 115.241.184

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen

Kapitaal 6 14.384 14.384

Bestemmingsreserves 138.996 138.996

Bestemmingsfondsen 61.870.017 51.551.959

Algemene en overige reserves 187.024 187.024

Totaal groepsvermogen 62.210.421 51.892.364

Voorzieningen 7 4.865.756 8.740.862

Langlopende schulden (nog voor meer 8 23.634.254 25.861.159

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 9 28.065.851 28.746.798

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 28.065.851 28.746.798

Totaal passiva 118.776.283 115.241.184
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

##

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 12 159.906.129 148.646.998

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 355.383 299.800

Overige bedrijfsopbrengsten 14 2.657.078 1.090.002

Som der bedrijfsopbrengsten 162.918.590 150.036.800

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 110.823.519 102.922.753

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 7.119.748 6.640.225

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 0 -1.629.630

Overige bedrijfskosten 18 38.405.426 37.014.290

Som der bedrijfslasten 156.348.693 144.947.638

BEDRIJFSRESULTAAT 6.569.897 5.089.162

Financiële baten en lasten 19 -1.025.150 -1.111.155

RESULTAAT BOEKJAAR 5.544.746 3.978.007

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging:

Bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare Kosten 5.544.746 3.978.007
5.544.746 3.978.007
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 6.569.897 5.089.161

## Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 16, 17 7.119.748 5.010.595

- mutaties voorzieningen 7 898.206 386.659

- boekwinst verkoop activa -1.417.032 0

6.600.922 5.397.254

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 2, 4 -406.360 260.459

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 3 -1.347.228 839.391

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9 -680.948 2.883.053

-2.434.536 3.982.903

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.736.283 14.469.319

Ontvangen interest 19 20 9.210

Betaalde interest 19 -1.025.171 -1.120.365

-1.025.150 -1.111.155

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.711.132 13.358.164

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -4.719.706 -5.607.887

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 2.767.722 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.951.984 -5.607.887

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 8 -2.226.905 -2.712.269

Huydecoper 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.226.905 -2.712.269

Mutatie geldmiddelen 5.532.244 5.038.008

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 41.091.454 36.053.446

Stand geldmiddelen per 31 december 5 46.623.699 41.091.454

Mutatie geldmiddelen 5.532.244 5.038.008

Toelichting:
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Stelselwijziging
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In Maart 2020 werden we allemaal opgeschrikt door de uitbraak van Covid-19 (het Corona-virus). Wij hebben 

een aantal veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor cliënten en medewerkers genomen om verspreiding te 

voorkomen en de effecten van het Covid-19-virus te beheersen. De gevolgen op middellange en lange termijn 

voor onze dienstverlening (nieuwe 1,5-meter economie) zijn nog onbekend. Op basis van de opgestelde 

continuïteitassessment voorzien wij op dit moment niet dat de financiële impact van het Covid-19-virus materieel 

zal zijn en dat het de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van Amerpoort en daarmee de financiële conditie of 

liquiditeit in gevaar zal brengen. Daarom is de jaarrekening opgesteld onder veronderstelling van continuïteit.

COVID-19 (Het Corona- virus)

Zorginstelling Amerpoort is statutair (en feitelijk) gevestigd te Baarn, op het adres Nieuwenoordlaan 12, en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 320.998.06. Amerpoort ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019. 

Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

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

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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

behalve voor een stelselwijziging van de verwerking van de kosten van groot onderhoud, zoals hierna toegelicht.

Continuïteitsveronderstelling

De kosten van groot onderhoud wordt niet langer verwerkt als onderhouds-voorziening maar wordt opgenomen in 

de boekwaarde van materiële vaste activa (beperkt retrospectieve toepassing)

Tot en met 31 december 2018 werden de kosten van groot onderhoud verwerkt via de voorziening groot 

onderhoud. Met gebruikmaking van de overgangsbepalingen uit RJ-Uiting 2019-14, waarmee de RJ de overgang 

naar de verwerking van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief heeft willen 

vereenvoudigen, heeft stichting Amerpoort de bestaande grondslag voor de verantwoording van de kosten van 

groot onderhoud door het vormen van een voorziening voor groot onderhoud met ingang van 1 januari 2019 

aangepast naar de grondslag waarbij verwerking van de kosten van groot onderhoud plaatsvindt in de 

boekwaarde van de materiële vaste activa (de zogeheten `componentenbenadering').

Bij de stelselwijziging naar de nieuwe grondslag is, op basis van RJ 212.807 (methode 3), de boekwaardes van 

de bedrijfsgebouwen en terreinen en van de machines en installaties per 1 januari 2018 en 31 december 2018 

ongewijzigd gebleven, evenals de voorziening groot onderhoud per 31 december 2018. Per 1 januari 2019 is de 

voorziening groot onderhoud toegevoegd aan het eigen vermogen en zijn de boekwaarden van bedrijfsgebouwen 

en terreinen en van machines en installaties aangepast aan het nieuwe stelsel. Bij de uitvoering van groot 

onderhoud in de toekomst wordt de boekwaarde van het vervangen bestanddeel gedesinvesteerd, ook al zijn de 

componenten voorheen niet onderkend als afzonderlijk bestanddeel van bedrijfsgebouwen en terreinen en van 

machines en installaties.

Het effect van de stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2019 en bedraagt € 4,8 mln.

De impact van de stelselwijziging op het resultaat na belastingen over 2019 bedraagt € 0,8 mln. De vergelijkende 

cijfers over 2018 zijn niet aangepast.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Consolidatie
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Amerpoort heeft middels een personele unie, beleidsbepalende invloed op het  Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (SBZ) en is derhalve opgenomen in de jaarrekening van Amerpoort.

De Raad van Bestuur van SBZ wordt gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting Amerpoort en is 

statutair gevestigd te Baarn. De stichting is een initiatief van Amerpoort en Maatschap Neurologie en Tergooi 

ziekenhuizen t.b.v. clienten van Amerpoort. Amerpoort stelt hiervoor de locatie Nieuwenoord ter beschikking voor 

spreekuren, het medisch secretariaat en de volledige administratieve  verwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van de kennis en expertise van Amerpoort personeel.

Fusies en overnames

In 2019 hebben geen fusies of overnames plaatsgevonden.

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 

Verbonden rechtspersonen 

Er zijn geen transacties met verbonden rechtspersonen die niet tegen marktconforme voorwaarden hebben 

plaatsgevonden.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Amerpoort en haar groepsmaatschappijen 

en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de 

centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een 

meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden 

uitgeoefend. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties 

geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal 

geconsolideerd
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta van Amerpoort is.

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

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte 

economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2,5 - 10,0 %.

• Machines en installaties : 5 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33,3 %.

Voor gebouwen is onderscheid gemaakt in enerzijds gebouwen op het intramurale instellingsterrein Nieuwenoord 

en de kinderdagcentra die in 30 jaar worden afgeschreven en anderzijds overige gebouwen in 40 jaar. 

Verbouwingen worden afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur (10 - 20 jaar). Bij 

huurpanden vindt afschrijving plaats tot de maximale looptijd van het huurcontract.

  

Op de locatie Nieuwenoord en de kinderdagcentra wordt uitgegaan van sloop en vervangende nieuwbouw na 30 

jaar. Voor de overige panden wordt ervan uitgegaan dat een pand na 20 jaar gerenoveerd moet worden. Na 

renovatie kan een pand maximaal 20 jaar mee. De totale economische levensduur komt daarmee op 40 jaar.      
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 

Vervreemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële instrumenten

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
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De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten de vordering op de NZA inzake de 

overgangsregeling en compensatieregeling kapitaallasten. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen 

reële waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs 

en direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

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

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 

geschat. Er zijn geen indicaties dat er sprake is van een bijzondere waardevermindering.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve-rente-methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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 de 

kortlopende schulden.

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen en overige te betalen kosten. Een financieel actief of een financiële verplichting wordt 

in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat 

instrument ontstaan.  Een financieel instument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er 

toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 

betrekking tot de posities aan een derde zijn overgedragen. 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. 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 resultatentrekening, maken 

eventueel 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. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 

gewaardeerd. De reële waarde van in balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder 

kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud werd voorheen een voorziening gevormd. In 2019 is deze 

voorziening vrijgevallen en is overgestapt op de componentenbenadering, conform RJ 212.448 (RJ-uiting 2019-

14). Door deze overgangsbepaling wordt overgestapt van de voorziening groot onderhoud naar een methode 

waarin de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief worden opgenomen.  De kosten van 

groot onderhoud worden geactiveerd in de balans door deze als component te verwerken in de boekwaarde van 

het betreffende materieel vaste actief onder toepassing van de componentenmethode. De voorziening groot 

onderhoud is vrijgevallen en wordt verwerkt via het Eigen Vermogen. Door de nieuwe methode worden er meer 

geactiveerd en afgeschreven. Voor een andere toelichting op het effect van de stelselwijziging verwijzen wij naar 

de paragraaf 'stelselwijziging' in deze grondslagen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten.

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg 

Vorderingen

Liquide middelen
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De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid op basis van de statische methode.

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs 

van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. 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 onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten worden gewaardeerd op basis van het 

tussentijds afgeleide product (huidige opbrengstwaarde). De productie van de onderhanden projecten is bepaald 

door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 

aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 

van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

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

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Er is vanwegede de stelselwijziging per 1 januari 2019 geen voorziening groot onderhoud meer in 2019.

Jubileumvoorziening

Voorziening terugbouwverplichting

Voorziening langdurig zieken

Voorziening eigen risico WGA

Voorziening ORT over vakantiedagen

Schulden
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Amerpoort is per 1 januari 2014 eigen risico drager geworden voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten). Per balansdatum is de voorziening bepaald aan de hand van de  verwachte instroom in de 

WGA.

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 voorziening ORT over vakantiedagen betreft het risico over de nog niet uitbetaalde ORT over vakantiedagen 

over de periode  2012 tot en met 2015. In november 2017 is de ORT over vakantiedagen uitbetaald aan de in 

dienst zijnde personeelsleden. Ultimo 2019 betreft de voorziening mogelijk nog uit te betalen vergoedingen aan 

voormalig personeelsleden.

De voorziening terugbouwverplichtingen is gebaseerd op de verplichting tot terugbouw van huurpanden op grond 

van de huurovereenkomsten.  De verplichtingen worden jaarlijks ultimo boekjaar geactualiseerd tegen nominale 

waarde.

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.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is 

verantwoord als dotatie aan de voorziening. De gehanteerde disconteringsvoet is 0,0%. Het effect van de 

discontering is € 0,9 miljoen. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 2,50%. Door wijziging van de 

disconteringsvoet zijn de voorzieningen toegenomen met € 0,9 miljoen.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen op grond van de CAO 

GHZ. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De 

berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 

0,0%.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. Tevens is rekening gehouden met een eventueel 

te betalen transitievergoeding. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,0%.
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5.1.4.3 Grondslagen van eigen vermogen

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen

5.1.4.4 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten
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Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere

bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht 

dan op grond van de statuten zou bestaan.

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.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening 

verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve of fonds gebracht. Wijzigingen 

in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden 

aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

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.

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.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Financiële instrumenten die op 

grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd 

onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de 

resultatenrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.
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Lease
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De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin 

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

Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als 

een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 

toekomstige betalingen door de instelling. 

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

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 

worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en 

een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 

levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 

van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 

beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 

geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 

wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die 

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

gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

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.

Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 

Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt 

als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake 

operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van 

de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Ontslagvergoedingen
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Waarderingsgrondslagen WNT

Pensioenen
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Amerpoort  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. De 

verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Amerpoort betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 

gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. 

De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 

gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Naar de stand van januari 2020 is de 

beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 95,7%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%.

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

Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de 

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

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft 

de stichting zich gehouden aan de bepalingen van en krachtens de WNT en deze als normenkader bij het 

opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de 

pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog 

niet zijn voldaan wordt hervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 

verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 

terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien 

sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige 

salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de stichting komen wordt 

hiervoor een voorziening gevomd. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande 

additionele verplichtingen ten opzichte van de pensioenuitvoerder en de werknemers, indien het waarschijnlijk is 

dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de 

verplichting betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 

beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder, de pensioenovereenkomst 

met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt 

gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet voor belasting geeft de actuele marktrente 

per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op staatsleningen weer, de risico's 

waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de 

stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de stichting 

zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Financiële baten en lasten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

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

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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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.

In maart 2020 werden we allemaal opgeschrikt door de uitbraak van Covid-19 (het Corona-virus). Wij hebben 

een aantal veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor cliënten en medewerkers genomen om verspreiding te 

voorkomen en de effecten van het Covid-19-virus te beheersen. De gevolgen zijn groot voor de kwaliteit van 

dienstverlening. In dit stadium verwachten wij dat de gevolgen voor onze financiële resultaten uiteindelijk beperkt 

zullen zijn, omdat wij naar verwachting volledig gecompenseerd zullen worden voor de negatieve gevolgen.  

Financiële baten en financiële lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Ten behoeve van het opstellen van een 

kasstroomoverzicht wordt onder geldmiddelen verstaan: kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, wissels en 

cheques, direct opeisbare deposito's en op korte termijn zeer liquide activa. 

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.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of 

kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

# 1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

# Bedrijfsgebouwen en terreinen 50.488.631 54.510.393

# Machines en installaties 8.370.034 8.035.053

# Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.782.636 6.031.953

# Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 512.693 327.329

Totaal materiële vaste activa 65.153.995 68.904.728

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Boekwaarde per 1 januari 68.904.728 68.307.436

Bij: investeringen 4.719.706 5.607.887

Af: afschrijvingen 7.119.749 6.640.225
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 1.629.630

Af: desinvesteringen 1.350.690 0

Boekwaarde per 31 december 65.153.995 68.904.728

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 0 31.548 17.506

Totaal onderhanden werk 31.548 17.506

Toelichting:
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De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC zorgproducten, hebben betrekking op het SBZ. Het SBZ ontvangt geen 

voorschotten maar betalingen op basis van afgesloten DBC's.

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

onder 5.1.6.

Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 2.501.000 aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling 

alleen het economisch eigendom heeft.

Door overgangsbepaling wordt overgestapt van de voorziening groot onderhoud naar een methode waarin de kosten van groot 

onderhoud in de boekwaarde van het actief worden opgenomen, de componentenbenadering. Bij deze overstap is voor een bedrag 

van € 554.076 versneld afgeschreven op gebouwen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de grondslagen, paragraaf 

'stelselwijziging'

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.7.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag (boekwaarde) van EUR 38,2 mln  (2018: EUR 42,2 mln) als onderpand voor 

schulden aan kredietinstellingen, waarvan EUR 38,2 mln  (2018: EUR 42,2 mln) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het 

Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). De zorginstelling heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ 

onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. 

Tevens heeft de zorginstelling zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te 

verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.
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2018 2019 totaal

€ € €

# Saldo per 1 januari 136.561 136.561

# Financieringsverschil boekjaar 1.561.016 1.561.016

Correcties voorgaande jaren 331.358 331.358

Betalingen/ontvangsten -545.146 -545.146

Subtotaal mutatie boekjaar -213.788 1.561.016 1.347.228

Saldo per 31 december -77.227 1.561.016 1.483.789

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.561.016 136.561

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 77.227

1.483.789 136.561

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 139.923.368 131.262.453

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 138.244.782 131.084.012

Af: correcties voorgaande jaren 331.358 41.880

Totaal financieringsverschil 1.347.228 136.561

Toelichting:

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

# Vorderingen op debiteuren 897.751 972.811

# Overige vorderingen: 4.121.000 2.651.969

# Vooruitbetaalde bedragen: 464.501 1.466.155

Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.483.252 5.090.934

Toelichting:
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Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde van de 

vorderingen. 

De correcties voorgaande jaren betreft de afwikkeling van de nacalculatie 2018 respectievelijk 2017.

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voor € 150.000 uit voorschotten Carante Groep m.b.t. IT en € 256.000 heeft betrekking op 

vooruitbetaalde huren.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 66.000 op basis van een analyse van oninbaarheid per 

debiteur ( € 10.000 in 2018). 

In de overige vorderingen is een bedrag ad € 2,9 mln (2018:  € 2,3mln) opgenomen inzake vorderingen WMO/JW.  

Voorzichtigheidshalve is een bedrag ad  € 328.000 als oninbaar in mindering gebracht op de vordering WMO/JW, waarvan € 5.000 

betrekking heeft op 2017, € 221.000 op 2018 en €102.000 op 2019. Daarnaast is in de overige vorderingen een bedrag ad € 638.059 

als vordering opgenomen op de deelnemers in de Carante Groep.



Stichting  Amerpoort
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ACTIVA

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

# Bankrekeningen 46.590.636 41.053.732

# Kassen 33.063 37.722

Totaal liquide middelen 46.623.699 41.091.454

Toelichting:

118.776.282,72
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Voor de mutatie geldmiddelen verwijzen wij naar paragraaf 5.1.3 Kasstroomoverzicht. Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking 

van Amerpoort, rekeninghoudend met afgegeven bankgaranties ad € 330.000.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

# Kapitaal 14.384 14.384

# Bestemmingsreserves 138.996 138.996

# Bestemmingsfondsen 61.870.017 51.551.959

# Algemene en overige reserves 187.024 187.024

Totaal groepsvermogen 62.210.421 51.892.363

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Kapitaal 14.384 0 0 14.384

Totaal kapitaal 14.384 0 0 14.384

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Huydecoper 138.996 0 138.996

Totaal bestemmingsreserves 138.996 0 0 138.996

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 51.551.959 5.544.746 4.773.312 61.870.017

Totaal bestemmingsfondsen 51.551.959 5.544.746 4.773.312 61.870.017

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Algemene reserves: 187.024 0 0 187.024

Totaal algemene en overige reserves 187.024 0 0 187.024

Toelichting:
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De overige mutatie heeft betrekking op de vrijval van de onderhoudsvoorziening door het overstappen op de 

componentenbenadering.Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de grondslagen, paragraaf 'stelselwijziging'

De stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is geconsolideerd met een eigen vermogen van € 529.109,65,- dat 

volledig in de reserve aanvaardbare kosten is opgenomen. De bestemmingsreserve Huydecoper is gevormd voor instandhouding van 

de activiteiten van boerderij De Huydecoper.  In 2019 hebben geen mutaties plaatsgevonden van de bestemmingsreserve  van de 

Huydecoper.  
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Kapitaal 14.384 0 0 14.384

Totaal kapitaal 14.384 0 0 14.384

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Huydecoper 138.996 0 138.996

Totaal bestemmingsreserves 138.996 0 0 138.996

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 47.573.952 3.978.006 0 51.551.958

Totaal bestemmingsfondsen 47.573.952 3.978.006 0 51.551.958

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserves: 187.024 0 0 187.024

Totaal algemene en overige reserves 187.024 0 0 187.024
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 5.544.746 3.978.006

Herwaardering materiële vaste activa 0 0

Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa 0 0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als 0 0

 onderdeel van het groepsvermogen

Totaalresultaat van de instelling 5.544.746 3.978.006
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019

€ € € € €

# Voorziening groot onderhoud 4.773.312 4.773.312 0

# Voorziening terugbouwverplichtingen 42.454 100.000 5.000 137.454

# Voorziening langdurig zieken 482.987 427.838 482.987 427.839

# Voorziening eigen risico WGA 2.004.346 1.488.997 876.465 2.616.878

# Voorziening jubilea 1.147.049 498.124 143.123 1.502.050

# Voorziening PBL 109.179 109.179 0

# Voorziening ORT over vakantiedagen 181.535 181.535

Totaal voorzieningen 0 8.740.862 2.514.960 1.502.575 4.887.491 4.865.756

4.865.756,15

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.295.779

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.569.977

hiervan > 5 jaar 928.152

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening groot Onderhoud.

Voorziening terugbouwverplichting

Voorziening langdurig zieken

Voorziening eigen risico WGA

Per balansdatum is de voorziening bepaald aan de hand van de  verwachte instroom in de WGA.

Jubileumvoorziening

Voorziening PBL, Persoonlijk Budget Levensfase:

Voorziening ORT over vakantiedagen
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Algemeen: een uitgebreide toelichting per categorie voorziening staat in 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva. 

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betrof een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de 

overgangsregeling 45+. De verplichting is komen te vervallen en de voorziening is vrijgevallen.

De voorziening ORT over vakantiedagen betreft het risico over de nog niet uitbetaalde ORT over vakantiedagen over de periode  

2012 tot en met 2015. In 2019 is er geen uitbetaling geweest. 

De voorziening groot onderhoud is vrijgevallen door de overstap naar de componentenbenadering. Zie voor nadere toelichting 

stelselwijziging in de grondslagen.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen op grond van de CAO GHZ. De voorziening 

betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 0,0%.

De voorziening terugbouwverplichtingen is gebaseerd op de verplichting tot terugbouw van huurpanden op grond van de 

huurovereenkomsten.  De verplichtingen worden jaarlijks ultimo boekjaar geactualiseerd tegen nominale waarde.

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

jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces). Dit betreft 

langdurig zieken voorzover deze na 31 december 2019 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende 

het tweede jaar. Tevens is rekening gehouden met een eventueel te betalen transitievergoeding. De gehanteerde disconteringsvoet 

bedraagt 0,0%.

Amerpoort is per 1 januari 2014 eigen risico drager geworden voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

# Schulden aan banken -23.634.254,43 23.634.254 25.861.159

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 23.634.254 25.861.159

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 28.088.064 30.800.333

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.226.905 2.712.268

Stand per 31 december  25.861.159 28.088.064

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.226.905 2.226.905

Stand langlopende schulden per 31 december 23.634.254 25.861.159

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.226.905 2.226.905

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 23.634.254 25.861.159

hiervan > 5 jaar 16.291.858 17.770.296

Toelichting:

Alle langlopende leningen zijn of door het Wfz geborgd of door de Staat der Nederlanden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en verstrekte zekerheden wordt verwezen naar de hoofdstuk 5.1.7.

De boekwaarde van de langlopende schulden bedraagt ultimo 2019  € 25,9 mln. De reële waarde van de leningenportefeuille komt  €  

5,4 mln hoger uit.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

# Crediteuren 5.391.860 7.073.561

# Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 2.226.905 2.226.905

# Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.958.990 3.987.887

# Schulden terzake pensioenen 289.055 305.182

# Nog te betalen salarissen 76.571 35.054

# Vakantiegeld 3.140.865 3.035.763

# Vakantiedagen en PBL 9.639.508 9.239.569

# Overige schulden 145.118 356.977

# Nog te betalen medische kosten 0 139.100

# Nog te betalen kosten 2.196.978 2.346.801

Totaal overige kortlopende schulden 28.065.851 28.746.799

Toelichting:

10. Financiële instrumenten

Algemeen

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Liquiditeitsrisico
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De post crediteuren was in 2018 relatief hoog door extra aflossingen en meer nota's door bouwactiviteiten en netwerkmigratie. De 

verplichting voor medische kosten is vrijgevallen. In 2019 is de schuld aan de Belastingdienst hoger door een hogere afdracht 

loonheffing. De overige posten van de kortlopende schulden zijn per balansdatum bepaald. De post vakantiedagen en PBL is 

voornamelijk gestegen door de groei van het aantal uren. 

Met uitzondering van de reservering vakantiedagen en PBL hebben de kortlopende schulden overwegend een looptijd van minder 

dan 1 jaar.

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen 

is sprake van een rentepercentage over de gehele of gedeelte van de looptijd. Daarnaast is het beleid om de omvang van een 

renteherziening en herfinanciering in één jaar niet groter te laten zijn dan 15%- 20% van de leningen portefeuille. Stichting Amerpoort 

heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties 

te beheersen.

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie. Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan 

de verplichtingen van de stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten 

beschikbaar blijft, zodat de stichting steeds binnen de gestelde lening convenanten kan blijven voldoen. Uit de liquiditeitsplanning  

voor 2019 blijkt dat Amerpoort over voldoende liquide middelen beschikt.

Stichting Amerpoort maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten (financiële vaste 

activa, vorderingen, liquide middelen, leningen, kortlopende schulden) die de instelling blootstellen aan kredietrisico, renterisico en 

kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de Raad van Bestuur van de stichting een Treasury statuut 

vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgesteld. Daarnaast beschikt de stichting over liquiditeits- en investeringsbegrotingen.

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen. 

Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 4,4 mln (€ 3,7 miljoen in 2018), bestaande uit de debiteurenpositie en overige 

vorderingen. Voor verder inzicht in de kredietrisico's inzake de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

De hoogste vordering bedraagt € 1,9 miljoen inzake vorderingen WMO/JW gemeente Eemland. Gezien de aard van de post zitten 

hier geen kredietrisico's aan.

De blootstelling aan kredietrisico van de stichting wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke 

afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met het risico op wanbetaling van verschillende soorten debiteuren.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Mitigerende maatregelen

Reële waarde

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

Amerpoort heeft voor € 330.000 aan bankgaranties verstrekt.
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Door de stichting worden een aantal onroerende zaken gehuurd. De totale huurverplichting gedurende de looptijden van deze 

huurcontracten bedraagt € 16,2 mln.

De stichting is deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De deelnemers zijn conform de regels van het WfZ 

gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risico vermogen van het WfZ minder dan het garantieniveau bedraagt. Het 

obligo bedraagt 3% van de schuldrest van de geborgde leningen ad. € 24.800.000 of wel € 744.000.

Dit betreft € 4,1 mln met een looptijd korter dan 1 jaar, € 8,1 mln met een looptijd tussen de 1 en 5 jaar en € 3,9 mln met een looptijd 

langer dan 5 jaar.

Conform het Treasurystatuut hanteert de stichting een minimum liquiditeitsbuffer van € 15 miljoen om voor 2 maanden de personele 

en financiering (rente en aflossing) uitgaven te dekken. Hierin is geen rekening gehouden met het eventuele effect van extreme 

omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld. Tevens is geen rekening gehouden met de voortijdige afwikkeling 

van basisrenteleningen. 

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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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 97.092.455 14.462.112 14.700.840 327.329 126.582.736

- cumulatieve herwaarderingen -105.192 -105.192

- cumulatieve afschrijvingen 42.476.870 6.427.059 8.668.887 57.572.816

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 54.510.393 8.035.053 6.031.953 327.329 68.904.728

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.918.346 1.041.610 1.574.386 185.364 4.719.706

- herwaarderingen

- afschrijvingen 4.589.418 706.629 1.823.702 7.119.749

- bijzondere waardeverminderingen

- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde

  .cumulatieve herwaarderingen

  .cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 2.447.972 2.447.972

  cumulatieve herwaarderingen

  cumulatieve afschrijvingen 1.097.282 1.097.282

  per saldo 1.350.690 1.350.690

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -4.021.762 334.981 -249.316 185.364 -3.750.733

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 96.562.829 15.503.722 16.275.226 512.693 128.854.470

- cumulatieve herwaarderingen -105.192 -105.192

- cumulatieve afschrijvingen 45.969.006 7.133.688 10.492.589 63.595.283

Boekwaarde per 31 december 2019 50.488.631 8.370.034 5.782.637 512.693 65.153.995

Afschrijvingspercentage 2,5%-10% 5% 10%-33,3% 0%
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

19-5-2020
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

looptijd
Soort lening

Werkelijke-

rente

Restschuld 31 

december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing in 

2019

Restschuld 31 

december 2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2020
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ABN AMRO 64.28.76.525 1-jul-95 3.403.352 30 hypothecair 4,280% 1.264.233 53.546 1.210.687 942.957 5 lineair 53.546 Geborgd via WfZ

ABN AMRO 64.48.04.211 6-mei-97 4.537.802 25 hypothecair 4,380% 839.000 68.000 771.000 0 2 lineair 68.000 Geborgd via WfZ

ABN AMRO 24.22.66.983 29-jun-07 10.000.000 20 hypothecair 4,880% 4.250.000 500.000 3.750.000 1.250.000 7 lineair 500.000 Geborgd via WfZ

NBW 10014204 2-dec-96 1.273.355 40 hypothecair 4,020% 227.344 24.595 202.750 79.775 16 lineair 24.595 Staat der Nederlanden

BNG 40.0095869 1-dec-92 427.007 40 hypothecair 2,550% 149.453 10.675 138.777 85.402 14 lineair 10.675 Staat der Nederlanden

BNG 40.0094212 15-mrt-93 1.310.041 30 hypothecair 2,130% 180.696 45.174 135.522 0 3 lineair 45.174 Staat der Nederlanden

BNG 40.0098710 28-jan-04 1.188.677 30 hypothecair 3,030% 633.960 39.623 594.337 396.224 14 lineair 39.623 Staat der Nederlanden

BNG 40.104933 1-mrt-10 4.000.000 40 hypothecair 4,320% 3.125.000 100.000 3.025.000 2.525.000 30 lineair 100.000 Geborgd via WfZ

NWB 1-26748 19-aug-10 6.000.000 40 hypothecair 3,715% 4.762.500 150.000 4.612.500 3.862.500 31 lineair 150.000 Geborgd via WfZ

BNG 40.105917 1-feb-11 5.000.000 25 hypothecair 3,300% 3.450.000 200.000 3.250.000 2.250.000 17 lineair 200.000 Geborgd via WfZ

BNG 40.105918 2-jun-11 5.000.000 25 hypothecair 3,440% 3.500.000 200.000 3.300.000 2.300.000 16 lineair 200.000 Geborgd via WfZ

BNG 40.106272 1-aug-11 6.352.923 10 hypothecair 3,495% 1.905.878 635.292 1.270.586 0 1 lineair 635.292 Geborgd via WfZ

BNG 40.106941 1-okt-12 5.000.000 25 hypothecair 3,050% 3.800.000 200.000 3.600.000 2.600.000 17 lineair 200.000 Geborgd via WfZ

Totaal 57.814.588 28.088.064 2.226.905 25.861.159 16.291.858 2.226.905

Gestelde zekerheden:

Ten behoeve van WFZ en ABN_AMRO  zijn hypothecaire zekerheden gesteld.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

###

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

810 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 139.923.368 131.262.453

825 Persoonsgebonden en -volgende budgetten 8.655.066 7.874.354

850 Opbrengsten Jeugdwet 7.463.269 6.241.619

840 Opbrengsten Wmo 2.761.575 1.835.314

870 Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 0 140.908

860 Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 637.328 610.564

820 Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en 210.221 246.561

835  opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering

835 Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten (SBZ) 193.610 203.956

830 Overige zorgprestaties 61.692 231.269

Totaal 159.906.129 148.646.998

Toelichting:

De PGB opbrengsten zijn met name gestegen door o.a. uitbreiding van logeren, dagbesteding en ouderinitiatieven. 

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Subsidies WLZ/Zvw-zorg 0 1.649

880 Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 355.383 298.151

Totaal 355.383 299.800

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

890 Overige dienstverlening : 896.463 938.846

895 Overige opbrengsten 1.760.615 151.156

Totaal 2.657.078 1.090.002

Toelichting:
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De toename van het wettelijk budget komt vooral door hogere productie (o.a. dagbesteding) en door toegenomen 

groepsmeerzorg.  De opbrengsten Jeugdwet zijn, naast de overgang van WLZ naar Jeugdwet, verder gestegen door de 

groei van de productie van samenwerkingsverbanden.

Dit betreft diverse  opbrengsten uit verkopen vanuit onze winkel Jans Pakhuis, opbrengsten uit het restaurant, de winkel, 

intern doorberekende kosten en het verkoopresultaat van verkoop van een aantal panden.

De subsidies hebben met name betrekking op het stagefonds, praktijleren en de VB sectorsubsidie. De subsidies hebben 

betrekking op een kalenderjaar en worden derhalve geheel aan het boekjaar toegerekend.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

410 Lonen en salarissen 78.985.074 75.126.888

420 Sociale lasten 13.717.498 12.646.152

425 Pensioenpremies 6.201.723 6.011.846

428 Andere personeelskosten: 3.855.670 3.524.242

Subtotaal 102.759.965 97.309.127

415 Personeel niet in loondienst 8.063.555 5.613.626

 

Totaal personeelskosten 110.823.519 102.922.753

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 1.870 1.851

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.870 1.851

Toelichting:

Alle werknemers zijn werkzaam binnen Nederland.

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

430 - materiële vaste activa 7.119.748 6.640.225

Totaal afschrijvingen 7.119.748 6.640.225

Toelichting:

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- immateriële vaste activa 0 0

435 - materiële vaste activa 0 0 -1.629.630

Totaal 0 -1.629.630

Toelichting:
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Er zijn extra afschrijvingen n.a.v. de overstap naar de componentenbenadering.

De afwaardering in 2018 heeft betrekking op een terugname van een afwaardering van de locaties Blauwe Vogel 

(Dagbesteding kinderen).

De totale personeelskosten zijn gestegen door toename van personeel en reguliere loonindex confrom CAO GHZ. De post 

Personeel niet in loondienst is fors gestegen en bestaat uit de inzet van zorgpersoneel en externe ondersteuning bij o.a.  

ICT,ondersteunende diensten en management.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

440 Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 11.321.833 10.089.322

450 Algemene kosten 10.557.633 9.977.580

460 Patiënt- en bewonersgebonden kosten 6.488.509 6.114.754

470 Onderhoud en energiekosten 5.102.245 5.396.411

480 Huur en leasing 4.840.205 4.993.700

Dotaties en vrijval voorzieningen 95.000 442.523

Totaal overige bedrijfskosten 38.405.426 37.014.290

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

490 Rentebaten 0 20 9.210

495 Rentelasten 0 -1.025.171 -1.120.365

Totaal financiële baten en lasten -1.025.150 -1.111.155

Toelichting:
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De rentebaten zijn blijvend laag door lagere rentevergoedingen.

De algemene kosten zijn hoger door hogere ICT uitgaven en door hogere kosten van ouderinitiatieven.

De rentekosten zijn gedaald door de aflossing van de leningen.

Als gevolg van de toename van clienten, stijgen ook de kosten van voeding en hotelmatige kosten met name door  

toename van de vervoerskosten, schoonmaakkosten en voedingsmiddelen.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

20. WNT-VERANTWOORDING 2019 Amerpoort

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1
P.G.M. 

Willems

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 185.183

Beloningen betaalbaar op termijn 11.671

Subtotaal 196.854

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000

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

Totale bezoldiging 196.854

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Overgangs-

regeling van 

toepassing

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

Gegevens 2018

[NAAM 1]

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 189.530

Beloningen betaalbaar op termijn 11.506

Subtotaal 201.036

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 172.000

Totale bezoldiging 201.036
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Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Amerpoort van toepassing zijnde regelgeving: het WNT 

maximum voor de zorg.

De WNT is van toepassing op Amerpoort. Het voor Amerpoort  toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000  

(Betreft Bezoldigingsmaximum Klasse V, Zorg- en jeugdhulp)

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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WNT-VERANTWOORDING 2019 Amerpoort

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1
L.M. van der 

Sluis

T. van den 

Hurk
R. Santokhi

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 30/09 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging              21.013              12.819                18.544 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              24.250              19.400                19.400 

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

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

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

Gegevens 2018

bedragen x € 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM …]

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/2 - 31/12 1/1 - 31/12 N.v.t.

Bezoldiging

Totale bezoldiging              15.692              17.200  N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              15.766              17.200  N.v.t. 

bedragen x € 1 A.P. Nieboer J.J. Hellinga R.G.J. te Brake

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/10-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging              18.715              18.544                  4.636 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              19.400              19.400                  4.850 

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

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

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

Gegevens 2018

bedragen x € 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM …]

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 N.v.t.

Bezoldiging

Totale bezoldiging              17.200              17.200  N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              17.200              17.200  N.v.t. 
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WNT-VERANTWOORDING 2019 Amerpoort

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 J.F. de Beer R. Rotscheid

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2018

bedragen x € 1 [NAAM 1] [NAAM 2]

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/2 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging              21.500              17.200 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              25.800              17.200 
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21. Honoraria accountant 2019 2018

€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 120.800 106.000

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 87.900 65.000

3 Fiscale advisering

4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 208.700 171.000

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen 

onder punt 20.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en 

hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De verantwoorde honoraria betreffende de totale honoraria over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, 

ongeacht of de werkzaamheden in het boekjaar zijn verricht. De bedragen zijn verantwoord inclusief btw.
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5.1.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

###

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 65.153.995 68.904.728

Totaal vaste activa 65.153.995 68.904.728

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 1.483.789 136.561

Debiteuren en overige vorderingen 3 5.704.529 5.162.138

Liquide middelen 4 45.900.915 40.544.588

Totaal vlottende activa 5 53.089.233 45.843.287

Totaal activa 118.243.228 114.748.016

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 6 14.384 14.384

Bestemmingsreserves 138.996 138.996

Bestemmingsfondsen 61.340.907 51.071.680

Algemene en overige reserves 187.024 187.024

Totaal eigen vermogen 61.681.312 51.412.084

Voorzieningen 7 4.865.756 8.740.862

Langlopende schulden (nog voor meer 8 23.634.254 25.861.159

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9 28.061.905 28.733.909

Totaal passiva 118.243.228 114.748.015
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5.1.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

###

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 11 159.712.520 148.443.042

Subsidies 12 355.383 299.800

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.657.078 1.090.002

Som der bedrijfsopbrengsten 162.724.980 149.832.844

BEDRIJFSLASTEN:

110.708.703

Personeelskosten 14 110.708.703 102.802.532

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 7.119.748 6.640.225

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 0 -1.629.630

Overige bedrijfskosten 17 38.375.463 36.991.541

Som der bedrijfslasten 156.203.915 144.804.668

BEDRIJFSRESULTAAT 6.521.066 5.028.176

Financiële baten en lasten 18 -1.025.150 -1.111.155

RESULTAAT BOEKJAAR 5.495.915 3.917.021
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##
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor de toelichting op de enkelvoudige balans en de enkelvoudige resultatenrekening, verwijzen wij naar de 

toelichting op de geconsolideerderde balans (hd. 5.1.5) en de toelichting op de geconsolideerde 

resultatenrekening (hd 5.1.8).

Het verschil tussen de enkelvoudige balans - en resultatenrekening en de geconsolideerde balans en - 

resultatenrekening zijn de posten die betrekking hebben op het Specialistisch Behandelcentrum 

Zandheuvelweg (SBZ).

De posten van het SBZ blijken uit de toelichting op de geconsolideerde balans en - resultatenrekening.
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5.1.12 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

P.G.M. Willems 29-mei-20 L.M. van der Sluis 29-mei-20

W.G. W.G.

A.P. Nieboer 29-mei-20 J.J. Hellinga 29-mei-20

W.G. W.G.

R.R.S. Santokhi 29-mei-20 R.G.J. te Brake 29-mei-20
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De raad van bestuur van Stichting Amerpoort heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de 

vergadering van 26 mei 2020.

De raad van toezicht van de Stichting Amerpoort heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd op 29 mei. 

Statutair is bepaald dat de raad van bestuur met betrekking tot besluiten tot de winstbestemming slechts bevoegd 

is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. 

De raad van toezicht van de Stichting Amerpoort heeft de resultaatbestemming 2019 goedgekeurd op 29 mei 2020.

Het positieve resultaat van € 5.544.746,- wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.

In maart 2020 werden we allemaal opgeschrikt door de uitbraak van Covid-19 (het Corona-virus). Wij hebben een 

aantal veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor cliënten en medewerkers genomen om verspreiding te 

voorkomen en de effecten van het Covid-19-virus te beheersen. De gevolgen zijn groot voor de kwaliteit van 

dienstverlening. Amerpoort ziet COVID-19 niet als gebeurtenis of omstandigheid die leidt tot een materiële 

onzekerheid ten aanzien van de continuïteit van de organisatie. Dit wordt nader toegelicht onder de toelichting op 

de continuïteitsveronderstelling op pagina 7.
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##

5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

##

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Amerpoort heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Stichting Amerpoort.

In de statuten is bepaald, conform artikel 3 lid 3, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking 



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant

29-5-2019
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