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1.1  JAARREKENING
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1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 17.363.908 17.972.055
Financiële vaste activa 2 1.772.000 1.554.000
Totaal vaste activa 19.135.908 19.526.055

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 62.058 35.312
Debiteuren en overige vorderingen 4 1.934.897 2.512.935
Liquide middelen 5 12.530.123 8.838.572
Totaal vlottende activa 14.527.078 11.386.819

Totaal activa 33.662.986 30.912.874

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen 6 19.948.989 18.064.042
Algemene en overige reserves 7 471.827 472.879
Totaal eigen vermogen 20.420.816 18.536.921

Voorzieningen 8 933.000 567.000

Langlopende schulden (nog voor meer 9 2.670.000 2.790.000
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 10 9.639.169 9.018.951
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.639.169 9.018.951

Totaal passiva 33.662.986 30.912.874
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 13 53.382.290 48.578.438

Subsidies 14 275.921 227.492

Overige bedrijfsopbrengsten 15 1.572.577 1.490.134

Som der bedrijfsopbrengsten 55.230.789 50.296.064

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 40.122.718 37.041.975

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 1.448.826 1.525.101

Terugname bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 -218.000 -665.750

Overige bedrijfskosten 19 11.919.799 11.336.487

Som der bedrijfslasten 53.273.343 49.237.813

BEDRIJFSRESULTAAT 1.957.446 1.058.251

Financiële baten en lasten 20 -73.550 -457.415

RESULTAAT BOEKJAAR 1.883.896 600.836

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Aanvaardbare kosten 1.884.947 607.379
Algemene / overige reserves -1.052 -6.543

1.883.896 600.836

Pagina 2



Stichting PSW

1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
Ref. 2019 2018

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.957.445 1.058.251

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 1.498.826 1.970.101
- mutaties voorzieningen 8 366.000 21.000
- terugname bijzondere waardevermindering 18 -218.000 -665.750

1.646.826 1.325.351
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 4 578.038 -503.232
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 
respectievelijk -overschot 3 -26.746 104.286

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 620.218 334.303
1.171.509 -64.643

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.775.780 2.318.959

Waardeveranderingen Financiële Vaste Activa
Financiële baten 20 689 9.104
Financiële lasten 20 -74.239 -466.519

-73.550 -457.415
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.702.230 1.861.544

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -840.679 -2.775.004
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0
Mutatie Financiële Vaste Activa 2 -50.000 40.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -890.679 -2.735.004

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 9 0 3.000.000
Aflossing langlopende schulden 9 -120.000 -90.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -120.000 2.910.000

Mutatie geldmiddelen 3.691.551 2.036.540

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 8.838.572 6.802.032
Stand geldmiddelen per 31 december 5 12.530.123 8.838.572
Mutatie geldmiddelen 3.691.551 2.036.540

Toelichting:
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Het Kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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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

Vergelijking met voorgaand jaar
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Stichting PSW maakt geen deel uit van een concern. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Zorginstelling Stichting PSW is statutair (en feitelijk) gevestigd te Roermond, op het adres Charles de 
Gaullestraat 21, en is geregistreerd onder KvK-nummer 13032969.

Stichting PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij 
wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd.

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

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.

Stichting PSW heeft geconstateerd dat de indeling in kasstroomgenererende eenheden in de afgelopen jaren 
niet in overeenstemming was met de wijze van bekostiging van de zorg. Stichting PSW heeft de indeling in 
kasstroomgenererende eenheden daarom gewijzigd naar stichtingsniveau. Dit heeft tot gevolg dat een eerder 
doorgevoerde bijzondere waardevermindering is gecorrigeerd. Deze correctie heeft plaatsgevonden door 
aanpassing van de vergelijkende cijfers. Hierdoor zijn de materiële vaste activa en het eigen vermogen begin 
2018 met EUR 2,3 mln. verhoogd.

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. Indien 
2018 is geherrubriceerd staat dit in de toelichting van het betreffende onderdeel vermeld.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Gebruik van schattingen

Verbonden partijen

Vreemde valuta
Er is geen sprake van transacties in vreemde valuta.

Activa en passiva
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Op grond van artikel 7, lid 6 van de regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende verbonden stichtingen buiten 
de consolidatie zijn gebleven: Stichting de Graasj en Stichting Vrienden. 

Stichting PSW heeft 2 verbonden partijen die uit hoofde van hun aard vermeld dient te worden. Dit betreft 
Stichting de Graasj en Stichting Vrienden. PSW is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet 
onder normale marktvoorwaarden hebben plaats gevonden.

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.

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.

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

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

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. 

- van de door PSW gewaardeerde voorzieningen

- waardering van de materiële vaste activa;
- inbaarheid van vorderingen.

Stichting de Graasj is niet geconsolideerd vanwege het feit dat PSW geen meerderheidsbelang heeft in deze 
Stichting. PSW en Rendiz zijn beide voor 50% eigenaar en zo zijn ook de zeggenschapsverhoudingen.

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 waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan 
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
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Materiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
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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 resultatenrekening 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.

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere 
dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 
verplichting. 
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs 
van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een 
wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven 
actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven. In het geval dat 
belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in 
gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. 

Voor materiële vaste activa is per balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig 
zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de 
opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt 
de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

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 .

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

In de investeringen is geen bedrag aan geactiveerde rente opgenomen. Het totaal van de geactiveerde rente 
bedraagt ultimo boekjaar nihil.

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 
vaste activa wordt niet afgeschreven. 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen : 2%, 2,5%, 3,33%, 5%.
• Machines en installaties : 5%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10%, 20%. 

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



Stichting PSW

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vervreemding van vaste activa

Financiële vaste activa

Financiële instrumenten
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Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). Stichting PSW maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. 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. Na de eerste opname (tegen reële waarde) 
worden financiële instrumenten op hierna beschreven manier gewaardeerd. 

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 
kostprijs. Voor de grondposities heeft waardering plaats gevonden op basis van de in het taxatierapport 
opgenomen waarderingsmethodiek.

De Vorderingen op overige verbonden maatschappijen worden initieel opgenomen tegen reële waarde. Voor wat 
betreft deze vorderingen is een voorziening voor verwachte oninbaarheid getroffen, op basis van een individuele 
beoordeling van deze vordering.

Sinds 2009 is sprake van een transitie fase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot en met 31 
december 2011 in aanmerking kwamen voor integrale nacalculatie. Dit in beginsel risicoloze 
bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een systeem van prestatiebekostiging.

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende eenheid geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is 
van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het 
actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger 
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder 
waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Als gevolg van bovengenoemde risico’s is er binnen Stichting PSW geen waardeverminderingsverlies 
verantwoord in de jaarrekening op basis van de RJ- richtlijn 121.

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

Herrubricering: de grondposities in de regio Midden-Limburg staan in deze Jaarrekening gerubriceerd onder de 
Financiële Vaste Activa omdat 2 van de 3 gronden in de verkoop staat en de 3e grondpositie op de middellange 
termijn niet gebruikt zal worden voor bedrijfsuitoefening.  In de Jaarrekening 2018 werden deze grondposities 
gerubriceerd onder de Materiële Vaste Activa.

Op basis van voortschrijdende inzichten en op basis van interne heroriëntatie in 2019, is PSW tot de conclusie 
gekomen dat de KasstroomGenererende Eenheid (KGE)-indeling tot nu toe gevolgd, niet heeft aangesloten bij 
de werkwijze binnen PSW. PSW heeft daarom besloten om de KGE op stichtingsnivo vast te stellen. Het besluit 
om de KGE te wijzigen is geëffectueerd in de jaarrekening 2019. De bedrijfswaarde op stichtingsnivo is 
significant hoger dan de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa. De bijzondere waardeverminderingen, 
gedaan in eerdere jaren, dienen teruggenomen te worden. PSW heeft de vergelijkende cijfers 2018 aangepast. 
Voor het financieel effect en de verwerking wordt verwezen naar 1.1.5 Toelichting Balans, 1. Materiële Vaste 
Activa.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vordering transitiegeld langdurig zieken

Grondslag langlopende en kortlopende schulden en over financiële verplichtingen

Vorderingen

Liquide middelen

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorzieningen (algemeen)
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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.

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).

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan 
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet 
noodzakelijk geacht. 

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

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

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.

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

Een vordering op het UWV, welke voortvloeit uit de Regeling Compensatie Transitievergoeding, welke op 26 
februari 2019 is gepubliceerd. Deze regeling maakt het mogelijk om met terugwerkende kracht de uitgekeerde 
transitiegelden die zijn uitgekeerd aan langdurig zieke medewerkers bij beëindiging van het dienstverband onder 
voorwaarden terug te vorderen van het UWV. De vordering heeft betrekking op reeds uitgekeerde 
transitievergoedingen in de periode 2015 tot en met 2019 en de op korte termijn te verwachte uit te keren 
transitievergoedingen, zoals deze ook in de voorziening langdurig zieken zijn opgenomen.



Stichting PSW

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening uitgestelde beloningen

Voorziening langdurig zieken

Voorziening PBL

Schulden

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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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 resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
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.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van CAO verplichtingen 
voor:
 - de eenmalige toekenning van 200 uur naar rato van dienstverband in de maand waarin bepaalde werknemers 

(die op 31 december 2009 tussen 45 jaar en 50 jaar oud waren), 55 jaar worden. 
De tot en met het boekjaar aan werknemers toegekende en opgespaarde PBL-uren zijn gerubriceerd onder de 
kortlopende schulden.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen en gratificaties bij 
pensionering. 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 
bedraagt 0,5% (in 2018 4%). Op basis van actuele marktontwikkelingen is de disconteringsvoet neerwaarts 
bijgesteld.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale 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 2019 vallen, gebaseerd op 100 % 
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. Verder zijn de transitievergoedingen bij ontslag 
opgenomen in deze voorziening. De voorziening is nominaal opgenomen (er is geen disconteringsvoet 
toegepast).
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Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening 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.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Stichting PSW zal voldoen aan de daaraan verbonden 
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Stichting PSW gemaakte kosten worden systematisch als 
opbrengsten in de resultatenrekening 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 verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en 
de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt 
verwerkt als overheidssubsidie.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. 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.

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

Stichting PSW heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 
Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deelname aan Zorg en Welzijn is verplicht gesteld in de collectieve 
arbeidsovereenkomst waaronder PSW valt.
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door 
middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloon regeling met - 
voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. 
De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat is 
gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 12.426 (2018 € 12.028). Het pensioengevend salaris is 
gemaximeerd op € 107.593 (2018 € 105.075). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever 
bedraagt 11,75% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het 
bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
De dekkingsgraad van Zorg en Welzijn bedraagt ultimo 2019 volgens opgave van het fonds 99,2%. Het vereiste 
niveau van de beleidsdekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 
jaar (periode 2019-2028) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Op basis van 
het uitvoeringsreglement heeft PSW bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of 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 PSW 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, goedgekeurde retourberichten iWmo, overeengekomen social 
return, specifieke bevindingen uit controle van de verantwoordingen, etc.).

Ontslagvergoedingen
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. 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.
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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.

De stichting PSW levert gehandicaptenzorg en beschouwt alle geleverde zorg als één segment.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten.

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.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle 
gemeenten waar de stichting PSW 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 2019 of later.

Stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover er een onderneming in 
materiële zin wordt gedreven. PSW zal in beginsel belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doch 
onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor de zogenaamde zorgvrijstelling in de Wet op de 
vennootschapsbelasting. Eind 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën een (herzien) besluit uitgevaardigd 
welke invulling geeft aan de voornoemde zorgvrijstelling.
De zorgvrijstelling kent twee voorwaarden: de activiteitentoets en de winstbestemmingseis. Voor de 
activiteitentoets moeten de activiteiten van het lichaam voor méér dan 90% zien op “kwalificerende” zorg-
activiteiten. PSW heeft – rekening houdende met het herziene zorgbesluit – een toets uitgevoerd, waaruit blijkt 
dat aan de activiteitentoets wordt voldaan.
De winstbestemmingseis stelt dat de (eventueel) behaalde winst uitsluitend mag worden aangewend ten bate 
van een op grond van artikel 5, lid 1, onderdeel c Wet Vpb vrijgesteld lichaam (zorgvrijstelling) of een algemeen 
maatschappelijk belang. Dit dient in beginsel vastgelegd te zijn in de statuten van de stichting. Het betreft zowel 
de jaarwinst als de liquidatie-uitkering. Ten aanzien van dit punt zullen wij nog in overleg treden met PSW, doch 
hiervoor heeft PSW – op basis van een overgangsregeling -  tot 31 december 2020 de tijd om aanpassingen 
door te voeren.
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1 Materiële vaste activa
31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 12.872.161 13.156.051
Machines en installaties 2.230.245 2.369.350
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.128.808 2.446.654
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 132.694 0

Totaal materiële vaste activa 17.363.908 17.972.055

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 17.972.055 16.722.152
Bij: investeringen 840.679 2.775.004
Af: afschrijvingen 1.448.826 1.525.101
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 17.363.908 17.972.055

Toelichting:
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De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 5,6 mln (2018: € 5,6 mln) als onderpand voor schulden aan 
kredietinstellingen.

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 1.1.8.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.1.6.
Bijzondere waardevermindering/terugname van bijzondere waardeverminderingen
Op basis van voortschrijdende inzichten en op basis van interne heroriëntatie, is PSW tot de conclusie gekomen dat de 
KasstroomGenererende Eenheid (KGE)-indeling tot nu toe gevolgd, niet heeft aangesloten bij de werkwijze binnen PSW. PSW 
heeft daarom besloten om de KGE op stichtingsnivo vast te stellen. De bedrijfswaarde op stichtingsnivo is significant hoger dan de 
boekwaarde van de Materiële Vaste Activa. De bijzondere waardeverminderingen, gedaan in eerdere jaren, dienen teruggenomen 
te worden. PSW heeft de vergelijkende cijfers 2018 aangepast. 

De totale bijzondere waardevermindering op de Materiële Vaste Activa over de periode 2013 tot en met 2018 bedroeg € 2,5 mln. 
Deze waardevermindering wordt teruggenomen in de Jaarlaag 2018. Dientengevolge stijgen de afschrijvingskosten 2018 met circa 
€ 170.000,- en daalt het exploitatieresultaat 2018 met dit bedrag. Per saldo stijgen de Materiële Vaste Activa en het Eigen 
Vermogen met circa € 2,3 mln.
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ACTIVA

2 Financiële vaste activa

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

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 0 0
Rekening-courant overige verbonden maatschappijen 0 0
Overige effecten 1.772.000 1.554.000

Totaal financiële vaste activa 1.772.000 1.554.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.554.000 1.373.250
(Terugname) waardeverminderingen 218.000 665.750
Mutatie lening u/g Overig verbonden maatschappij (uitbreiding aflossing) 0 -40.000
Mutatie lening u/g Overig verbonden maatschappij (uitbreiding lening) 50.000
Voorziening voor mogelijke oninbaarheid -50.000 -445.000

Boekwaarde per 31 december 1.772.000 1.554.000

Toelichting:

3 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 35.312 35.312

Financieringsverschil boekjaar 62.058 62.058
Correcties voorgaande jaren 16.347 16.347
Betalingen 28.442 28.442
Ontvangsten -80.101 -80.101
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -35.312 62.058 26.746

Saldo per 31 december 0 0 0 62.058 62.058

Stadium van vaststelling (per erkenning) c c 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 62.058 35.312
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

62.058 35.312

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 40.837.671 37.942.659
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 40.775.613 37.907.347

Totaal financieringsverschil 62.058 35.312
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Herrubricering: de grondposities in de regio Midden-Limburg staan in deze Jaarrekening gerubriceerd onder de Financiële Vaste 
Activa omdat 2 van de 3 gronden in de verkoop staat en de 3e grondpositie op de middellange termijn niet gebruikt zal worden 
voor bedrijfsuitoefening.  In de Jaarrekening 2018 werden deze grondposities gerubriceerd onder de Materiële Vaste Activa.

In de Jaarrekening 2019 heeft PSW een bedrag ad € 218.000,- aan eerder afgewaarde activa teruggenomen. Het betreft diverse 
grondposities in de regio Midden-Limburg.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.1.7.

In 2015 heeft PSW een lening verstrekt aan een overige verbonden maatschappij van € 600.000,-, waarvan opgenomen door 
deze maatschappij per ultimo 2015 € 265.000,-. In 2016 is het restant ad € 335.000,- verstrekt. In 2017 heeft deze maatschappij € 
240.000,- afgelost op deze lening. In 2018 heeft deze maatschappij € 40.000,- afgelost. In 2018 is het rekening-courantsaldo ad € 
125.000,- omgezet naar langlopend. Per ultimo 2018 bedraagt de vordering op de overige verbonden maatschappijen € 445.000,-. 
Hiervoor is in 2018 een Voorziening voor mogelijke oninbaarheid gevormd ad € 445.000,-. In 2019 heeft PSW nog eens € 50.000,- 
als langlopende lening verstrekt. Voor dit bedrag is de Voorziening voor mogelijke oninbaarheid verhoogd in 2019.
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ACTIVA

4 Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 1.525.724 1.999.992
Overige vorderingen 27.297 27.129
Vooruitbetaalde bedragen 8.635 20.701
Nog te ontvangen bedragen 373.241 465.113

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.934.897 2.512.935

Toelichting:

5 Liquide middelen

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

Bankrekeningen 12.519.960 8.831.259
Kassen 10.164 7.313

Totaal liquide middelen 12.530.123 8.838.572

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar voor PSW.

In de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 91.000,- (2018 € 20.000,-). Het betreft de vordering op 
het UWV voor de verwachte uitbetaling van transitiegelden gedurende 2020. Deze vordering is per april 2021 vorderbaar voor 
zover uitbetaling daadwerkelijk plaatsvindt en is in omvang gelijk aan het opgenomen bedrag aan transitievergoeding in de 
Voorziening langdurige zieken.

Een voorziening uit hoofde van mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht voor de post debiteuren en overige 
vorderingen.
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PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Bestemmingsfondsen 19.948.989 18.064.042
Algemene en overige reserves 471.827 472.879

Totaal eigen vermogen 20.420.816 18.536.921

6 Bestemmingsfondsen

Reserve aanvaardbare kosten

Stand per 1 januari 18.064.042 17.456.662
Resultaatbestemming 1.884.947 607.379
Overige mutaties
Stand per 31 december  19.948.989 18.064.042

7 Algemene en overige reserves

Algemene reserves

Stand per 1 januari 472.879 479.423
Resultaatbestemming -1.052 -6.543
Overige mutaties
Stand per 31 december  471.827 472.879

Toelichting:
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De mutatie in de Algemene Reserves wordt bepaald door het verschil tussen de inkomsten uit cliëntbijdragen en de materiële 
kosten van PSW Vrije Tijd.

De totale bijzondere waardevermindering op de Materiële Vaste Activa over de periode 2013 tot en met 2018 bedroeg € 2,5 mln. 
Deze waardevermindering wordt teruggenomen in de Jaarlaag 2018. Dientengevolge stijgen de afschrijvingskosten 2018 met circa 
€ 170.000,- en daalt het exploitatieresultaat 2018 met dit bedrag. Per saldo stijgen de Materiële Vaste Activa en het Eigen 
Vermogen met circa € 2,3 mln.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8 Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-19 31-dec-19
€ € € € €

- uitgestelde beloningen 293.000 287.503 26.156 25.347 529.000
- langdurig zieken 264.000 404.000 234.348 29.652 404.000
- persoonlijk budget levensfase 10.000 0 0 10.000 0

Totaal voorzieningen 567.000 691.503 260.504 64.999 933.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-19

Kortlopend deel van de voorzieningen (<= 1 jr.) 295.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr, <=5jr.) 272.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 5jr.) 366.000

933.000

Toelichting per categorie voorziening:

9 Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

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

Schulden aan banken 2.670.000 2.790.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 2.670.000 2.790.000

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 2.910.000 0
Bij: nieuwe leningen 0 3.000.000
Af: aflossingen 120.000 90.000

Stand per 31 december  2.790.000 2.910.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 120.000 120.000

Stand langlopende schulden per 31 december 2.670.000 2.790.000

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 120.000 120.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 2.670.000 2.790.000
hiervan > 5 jaar 2.190.000 2.310.000

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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Voor een toelichting per voorziening wordt verwezen naar het onderdeel 1.1.4 Waarderingsgrondslagen.
De Voorziening uitgestelde beloningen is hoger omdat er in 2019 € 170.000,- wordt gedoteerd vanwege gratificaties uit te keren bij 
het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze categorie is in 2018 niet opgenomen.

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabobank luiden als volgt:
• een eerste hypotheekrecht op het woonbegeleidingscentrum Maaslandlaan 65 te Weert;
• een eerste hypotheekrecht op het woonbegeleidingscentrum Bisschop Lindanussingel 43 te Roermond.
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10 Overige kortlopende schulden

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

Crediteuren 1.058.678 1.127.960
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 120.000 120.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.813.714 1.504.252
Schulden terzake pensioenen 144.572 138.851
Nog te betalen salarissen 330.992 341.659
Nog te betalen kosten 96.454 92.518
Vakantiegeld 1.204.180 1.183.469
Vakantiedagen en verplichtingen persoonlijk budget levensfase 4.514.797 4.065.463
Kortlopende schuld zorgkantoor 11.373 11.373
Vooruitontvangen bedragen 344.410 433.407

Totaal overige kortlopende schulden 9.639.169 9.018.951

Toelichting:

11 Financiële instrumenten

Pagina 18

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de 
looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 
rentefluctuaties te beheersen.

Onder bovenstaande schulden zijn geen schulden opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.

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

Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over de vorderingen opgenomen onder vlottende activa. Het maximale bedrag aan kredietrisico 
bedraagt circa € 560.000,-. Het kredietrisico is beperkt aangezien een groot deel van de vorderingen betrekking hebben op het 
gemeentelijke sociaal domein, te weten de Wmo en Jeugdwet (€ 965.000,-). Verder bedraagt de vordering inzake het 
financieringstekort Wlz  (op de overheid) € 62.000,-. In deze vordering zit geen risicovolle post.

Vakantiedagen en verplichtingen persoonlijk budget levensfase is toegenomen vanwege met het toegenomen personeelsbestand 
en doordat medewerkers PBL opsparen.

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen 
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 
contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 
dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
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12 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Bankgarantie
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Langdurige leaseverplichtingen
Het betreft verplichtingen inzake het leasen van auto's (3). De verplichtingen bedragen € 64.000,- voor de resterende looptijd van
de leasecontracten. Voor het komende jaar € 28.000,-, voor de komende 5 jaar € 36.000 en daarna 0. De resterende looptijd van
de leasecontracten bedraagt 4 jaar.

Investeringsverplichting WBC Reuver
Inzake het realiseren van WBC Reuver zijn verplichtingen aangegaan met de aannemer. Het betreft een bedrag van € 3,3 mln.

Er is in 2006 een bankgarantie afgegeven van € 10.115,- voor de huur van het pand Edisonlaan te Weert en heeft een langlopend 
karakter.

ICT-dienstverlening
Het betreft verplichtingen inzake dienstverlening ICT. De verplichtingen bedragen € 630.000,- voor de resterende looptijd van het
contract. Het betreffende contract heeft een looptijd tot en met 31-10-2020.

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.

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt € 23,2 mln in totaal. Voor het
komende jaar € 3,3 mln, voor de komende 5 jaar € 9,6 mln en daarna € 10,3 mln. De resterende looptijd van de huurcontracten
bedraagt 7 jaar.

Overgangsrecht PBL
Het betreft de in de komende jaren bovenop de reguliere PBL-uren extra toe te kennen PBL-uren waarop bepaalde oudere
werknemers volgens de overgangsregeling rechten voor hebben opgebouwd. Dit overgangsrecht is van toepassing op
werknemers die op 31 december 2009 tussen de 50 en 64 jaar oud waren en nog in dienst zijn van PSW. De berekening is
gebaseerd op de beste schatting van de contante waarde van de verplichting volgens de CAO-bepalingen (werknemers waarop de
regeling van toepassing is, PBL-rechten), salarissen, verwachte salarisstijging, blijfkansen en leeftijden. De gehanteerde
disconteringsvoet bedraagt 0,5%. De berekeningswijze is conform de gehanteerde berekeningssystematiek Voorziening
Uitgestelde Beloningen. De niet in de balans opgenomen verplichting bedraagt € 746.000,-.

VPB Jeugdzorg
Stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover er een onderneming in materiële zin wordt
gedreven. PSW zal in beginsel belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doch onder voorwaarden in aanmerking
kunnen komen voor de zogenaamde zorgvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting. Eind 2019 heeft de Staatssecretaris
van Financiën een (herzien) besluit uitgevaardigd welke invulling geeft aan de voornoemde zorgvrijstelling.
De zorgvrijstelling kent twee voorwaarden: de activiteitentoets en de winstbestemmingseis. Voor de activiteitentoets moeten de
activiteiten van het lichaam voor méér dan 90% zien op “kwalificerende” zorg-activiteiten. PSW heeft – rekening houdende met het 
herziene zorgbesluit – een toets uitgevoerd, waaruit blijkt dat aan de activiteitentoets wordt voldaan.
De winstbestemmingseis stelt dat de (eventueel) behaalde winst uitsluitend mag worden aangewend ten bate van een op grond
van artikel 5, lid 1, onderdeel c Wet Vpb vrijgesteld lichaam (zorgvrijstelling) of een algemeen maatschappelijk belang. Dit dient in
beginsel vastgelegd te zijn in de statuten van de stichting. Het betreft zowel de jaarwinst als de liquidatie-uitkering. Ten aanzien
van dit punt zullen wij nog in overleg treden met PSW, doch hiervoor heeft PSW – op basis van een overgangsregeling - tot 31
december 2020 de tijd om aanpassingen door te voeren.
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1.1.6 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 18.084.417 3.558.516 5.208.828 0 26.851.761
- cumulatieve afschrijvingen 4.928.366 1.189.166 2.762.174 0 8.879.706

 
Boekwaarde per 1 januari 2019 13.156.051 2.369.350 2.446.654 0 17.972.055

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 307.822 42.523 357.640 132.694 840.679
- afschrijvingen 591.712 181.628 675.486 1.448.826

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 46.454 25.291 1.221.357 1.293.102
  .cumulatieve herwaarderingen 0
  .cumulatieve afschrijvingen 46.454 25.291 1.221.357 1.293.102

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -283.890 -139.105 -317.846 132.694 -608.147

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 18.345.785 3.575.748 4.345.111 132.694 26.399.338
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 5.473.624 1.345.503 2.216.303 0 9.035.430

Boekwaarde per 31 december 2019 12.872.161 2.230.245 2.128.808 132.694 17.363.908

Afschrijvingspercentage 2%,2,5%,3,33%,5% 5% 10%, 20% 0%

Toelichting:

1.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op 
overige 
verbonden 
maatschappijen

Rekening-courant 
overige 
verbonden 
maatschappijen Overige effecten Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019
Boekwaarde per 1 januari 2019 0 0 1.554.000 1.554.000

Mutaties in het boekjaar
Mutatie lening u/g Overig verbonden maatschappij (uitbreiding lening)50.000 50.000
Voorziening voor mogelijke oninbaarheid -50.000 -50.000
(Terugname) waardeverminderingen 218.000 218.000

Stand per 31 december 2019
Boekwaarde per 31 december 2019 0 0 1.772.000 1.772.000

Toelichting:
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Herrubricering: de grondposities in de regio Midden-Limburg staan in deze Jaarrekening gerubriceerd onder de Financiële Vaste Activa omdat 
2 van de 3 gronden in de verkoop staat en de 3e grondpositie op de middellange termijn niet gebruikt zal worden voor bedrijfsuitoefening.  In de 
Jaarrekening 2018 werden deze grondposities gerubriceerd onder de Materiële Vaste Activa.

Herrubricering: de grondposities in de regio Midden-Limburg staan in deze Jaarrekening gerubriceerd onder de Financiële Vaste Activa omdat 
2 van de 3 gronden in de verkoop staat en de 3e grondpositie op de middellange termijn niet gebruikt zal worden voor bedrijfsuitoefening.  In de 
Jaarrekening 2018 werden deze grondposities gerubriceerd onder de Materiële Vaste Activa.

In de Jaarrekening 2019 heeft PSW een bedrag ad € 218.000,- aan eerder afgewaarde activa teruggenomen. Het betreft diverse grondposities 
in de regio Midden-Limburg.
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1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2018

Nieuwe 
leningen in 

2019

Aflossing 
in 2019

Restschuld 
31 december 

2019

Restschuld 
over 5 jaar

Reste-
rende 

looptijd 
in jaren 

eind 
2019

Aflossings-
wijze

Aflos-
sing 2020

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 2-mrt-18 1.800.000 10
Aflossing einde 
looptijd 0,88% 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 8

Aflossing 
einde looptijd 1e hypotheekrecht  

Rabobank 2-mrt-18 1.200.000 10 Lineair 0,83% 1.110.000 120.000 990.000 390.000 8 Lineair 120.000 1e hypotheekrecht  
Totaal 2.910.000 0 120.000 2.790.000 2.190.000 120.000
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1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13 Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
2019 2018

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 40.837.671 37.942.659
Wlz Correcties voorgaande jaren 16.347 18.423
Wlz Correcties voorgaande jaren Extramurale behandeling 0 161
Opbrengsten Wmo 3.288.892 2.792.757
Opbrengsten Jeugdwet 6.969.021 5.821.536
Opbrengsten PersoonsGebondenBudgetten (PGB) 1.493.283 1.241.575
Overige zorgprestaties 777.076 761.327

Totaal 53.382.290 48.578.438

14 Subsidies 

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 62.878 58.839
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 122.302 135.008
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 90.742 33.645

Totaal 275.921 227.492

15 Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten 1.572.577 1.490.134

Totaal 1.572.577 1.490.134

Toelichting:
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Onder de overige bedrijfsopbrengsten vallen UWV-inkomsten PSW Werk, inkomsten PSW Vrije Tijd, detacheringen (anders dan 
Wmo en Jeugdwet), opbrengsten van dagactiviteiten clienten en wasinkomsten.
Herrubricering: In de Jaarrekening 2018 waren de opbrengsten van de dagactiviteiten ad € 240.703,- gerubriceerd als negatieve 
kosten onder de post Patiënt- en bewonersgebonden kosten. In deze Jaarrekening zijn deze opbrengsten gerubriceerd onder de 
Overige bedrijfsopbrengsten.
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LASTEN

16 Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Lonen en salarissen 27.653.633 26.033.598
Sociale lasten 4.871.845 4.247.828
Pensioenpremies 2.202.451 2.068.222
Andere personeelskosten 1.964.091 1.679.740
Dotaties en vrijval personeelsvoorzieningen 626.504 302.540
Subtotaal 37.318.524 34.331.928
Personeel niet in loondienst 2.804.194 2.710.047

Totaal personeelskosten 40.122.718 37.041.975

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 711 688

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

17 Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.448.826 1.525.101

Totaal afschrijvingen 1.448.826 1.525.101

18 Terugname bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Terugname bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa -218.000 -665.750

Totaal -218.000 -665.750
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Herrubricering: de reis- en verblijfkosten van bestuur en personeel en de kilometervergoedingen van personeel zijn in deze 
Jaarrekening gerubriceerd onder de Andere Personeelskosten. In de Jaarrekening 2018 werden deze gerubriceerd onder de 
Algemene kosten (€ 362.792,-).

Herrubricering: de dotaties en vrijval van de personeelsvoorzieningen zijn in deze Jaarrekening gerubriceerd onder de 
Personeelskosten. In de Jaarrekening 2018 werden deze gerubriceerd onder de Overige bedrijfskosten.

De stijging van het aantal fte's heeft te maken met de stijgende omzet, met name in het sociaal domein.
Onder Personeel niet in loondienst worden de volgende kosten gerubriceerd: 
- de kosten van andere Zorgaanbieders en zorgboerderijen, die delen van de zorg uitvoeren namens PSW  in onderaannemerschap 
en de inhuur van gespecialiseerde zorg (€ 1,5 mln);
- de kosten van Deskundigen zoals AVG-artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, ed. (€ 0,3 mln);
- de kosten van schoonmaak door derden in het primaire proces (€ 0,1 mln)
- de kosten van inhuur ten behoeve van de ondersteunende diensten (€ 0,5 mln)
- de kosten van Advies door derden (€ 0,4 mln)
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19 Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.825.545 1.689.808
Algemene kosten 2.946.415 3.191.179
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.309.803 1.998.757
Onderhoud en energiekosten 1.416.341 1.205.068
Huur en leasing 3.421.695 3.251.675

Totaal overige bedrijfskosten 11.919.799 11.336.487

Toelichting:

20 Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rentebaten 689 9.104
Subtotaal financiële baten 689 9.104

Toelichting:

2019 2018
€ €

Rentelasten 24.239 21.519
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 50.000 445.000
Subtotaal financiële lasten 74.239 466.519

Totaal financiële baten en lasten -73.550 -457.415

Toelichting:
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Herrubricering: de grondposities in de regio Midden-Limburg staan in deze Jaarrekening gerubriceerd onder de Financiële Vaste 
Activa omdat 2 van de 3 gronden in de verkoop staat en de 3e grondpositie op de middellange termijn niet gebruikt zal worden voor 
bedrijfsuitoefening.  In de Jaarrekening 2018 werden deze gronden gerubriceerd onder Materiële Vaste Activa.

Herrubricering: In de Jaarrekening 2018 waren de opbrengsten van de dagactiviteiten ad € 240.703,- gerubriceerd als negatieve 
kosten onder de post Patiënt- en bewonersgebonden kosten. In deze Jaarrekening zijn deze opbrengsten gerubriceerd onder de 
Overige bedrijfsopbrengsten.

In 2018 is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid gevormd voor een lening verstrekt aan een verbonden partij ad € 445.000,-. In 
2019 is deze lening verhoogd met € 50.000,- en is tevens de voorziening voor mogelijke oninbaarheid verhoogd met dit bedrag.

Herrubricering: de dotaties en vrijval van de personeelsvoorzieningen zijn in deze Jaarrekening gerubriceerd onder de 
Personeelskosten. In de Jaarrekening 2018 werden deze gerubriceerd onder de Overige bedrijfskosten.

Herrubricering: de reis- en verblijfkosten van bestuur en personeel en de kilometervergoedingen van personeel zijn in deze 
Jaarrekening gerubriceerd onder de Andere Personeelskosten. In de Jaarrekening 2018 werden deze gerubriceerd onder de 
Algemene kosten (€ 362.792,-).

De toename van de waardeverandering financiële vaste activa en effecten heeft te maken met opwaardering van deze grondposities 
in zowel 2018 als in 2019.
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21 Honoraria accountant 2019 2018
€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 132.477 80.147
2 Overige controlewerkzaamheden 0 17.364
3 Fiscale advisering 2.432 4.208
4 Niet-controlediensten 7.158 44.988

Totaal honoraria accountant 142.067 146.706

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 1.1.10 
WNT-gegevens.

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

In het bedrag gepresenteerd in 2019 onder 1) Controle van de Jaarrekening 2019 - is een bedrag opgenomen ad € 22.385,- van de 
vorige accountant BDO inzake Jaarrekening 2018. Het betroffen nagekomen meerwerk.

3) Onder Fiscale advisering vallen advies- en controlewerkzaamheden inzake WNT en vpb.
4) De niet-controlediensten betreffen werkzaamheden inzake Interne Controle Functionaris.

2) Onder de overige controle werkzaamheden zijn geen kosten gerubriceerd.

1) Onder Controle van de Jaarrekening is opgenomen de kosten voor de audit van de jaarrekening en de Wmo -en 
Jeugdwetverantwoording en Wlz-nacalculatie. 

In deze Jaarrekening wordt de volgende rubricering gehanteerd:

De honoraria zijn gebaseerd op de totale honoraria voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening 
betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat 
boekjaar zijn verricht. Het honorarium van de accountant met betrekking tot overige controle werkzaamheden, fiscale advisering en 
niet-controlediensten wordt gebaseerd op de daadwerkelijk ontvangen kostenfacturen en verantwoord in het jaar dat deze zijn 
gefactureerd.
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bedragen x € 1
Dhr. Drs. 
S.C.J.H. 
Bodde

Dhr. Dr. M. 
van Ooijen 

MBA-H

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 
31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 130.490    
Beloningen betaalbaar op termijn 11.510      
Subtotaal 142.000    
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 179.000    
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 
bedragen

-            

Totaal bezoldiging 142.000    
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018
01/09 - 
31/12

01/01 - 
31/07

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 38.021      99.209      
Beloningen betaalbaar op termijn 3.753        6.641        
Subtotaal 41.775      105.850    
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 41.781      99.075      
Totaal bezoldiging 2018 41.775      105.850    

bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar 2019 2018

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in het 
kalenderjaar

               1 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum               -                 -   
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 182,00€    
Maxima op basis van de normbedragen per maand       23.500 
Individueel toepasselijke maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12

      23.500 

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?
 Ja, € 

138,30 
Bezoldiging in de betreffende periode       16.469 
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12       16.469 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen N.v.t.
Totaal bezoldiging (excl. BTW)       16.469 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
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1.1.10 WNT-VERANTWOORDING 2019 PSW

1. Bezoldiging topfunctionarissen

01/08 - 
31/08

De WNT is van toepassing op PSW. Het voor PSW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 179.000,- 
bezoldigingsklasse IV (10 punten).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de functievervulling 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12
Dhr. P. Quaedvlieg
Interim bestuurder

Periode functievervulling in het kalenderjaar
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bedragen x € 1
dhr. R.J.H. 
Burlet MBA

dhr. drs. 
M.M.J.E. 
Foppen 

dhr. J.A.J. 
Moolen-

schot MBA

mevr. drs. 
M. Mulder 

Msc

mevr. dr.    
M-J.E.H. 

Smits

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019
01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 15.158      10.000      10.000      10.265      10.000      
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 26.850      17.900      17.900      17.900      17.900      
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -            -            -            -            -            

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

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018
01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

01/01 - 
31/12

Totale bezoldiging       12.336         8.000         8.000         8.212         8.000 
Individueel toepasselijk maximum       18.750       12.500       12.500       12.500       12.500 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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1.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting PSW heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 4 maart 2020.

De raad van toezicht van de Stichting PSW heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 
van 23 maart 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
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COVID-19 (Coronavirus)
De gevolgen van het coronavirus geven geen nadere informatie over de feitelijke situatie per balansdatum, 
zijnde 31 december 2019, maar wél over de omstandigheden die zijn ontstaan ná deze datum.

 1.Inleiding coronavirus
De realiteit van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. 
Het beleid in Nederland is vooral gericht op de spreiding van het aantal ziektegevallen over een langere 
periode. Doel daarbij is om te zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland in staat blijft om patiënten die zorg 
nodig hebben te kunnen helpen. Of de thans genomen maatregelen effectief zijn en hoe lang zij nodig zijn kan 
op dit moment niet met enige zekerheid worden vastgesteld. 

De maatregelen zijn genomen conform advies van de overheid. PSW volgt de lijn van de overheid. Dat geldt 
ook voor een mogelijke toekomstige lock-down, het mogelijk verbieden van bezoek op de woonlocaties en 
andere drastischere maatregelen. Daarnaast wordt een continuïteitsplan voor de ondersteunende diensten 
(met name ICT is cruciaal) gemaakt.

 2.De gevolgen tot op heden van het coronavirus voor PSW
Tot op heden heeft PSW geen officiële Corona-besmetting onder cliënten, dan wel personeel. De 
maatregelen tot nu toe moeten er voor zorgen dat PSW zoveel mogelijk zijn kwetsbare cliënten beschermd en 
de medewerkers van PSW.

 3.De maatregelen/acties die PSW heeft genomen en de geplande acties 
Tot op heden heeft PSW de volgende maatregelen genomen. De belangrijkste zijn:
 •Bij bezoek op de woonlocaties wordt rekening gehouden met de fysieke beperking van cliënten en bezoek 

wordt beperkt en is slecht onder strikte voorwaarden nodig.
 •De Activiteitencentra waar dagbesteding voor volwassenen wordt geboden, zijn gesloten. 
 •De cliënten die bij PSW wonen krijgen zoveel mogelijk een alternatief dagprogramma op locatie.
 •Voor cliënten die niet bij PSW wonen, dan wel bij een andere zorgorganisatie, wordt per individuele casus 

bekeken wat de behoefte is van de cliënt.
 •Groeps-begeleid werken wordt gestopt.
 •Voor cliënten en gezinnen die thuis begeleid worden, wordt getracht een digitaal alternatief te bieden (met 

name beeldbellen).
 •De Ontwikkelingsgroepen voor kinderen en het Kinderdagcentrum zijn gesloten.
 •De Logeerhuizen voor kinderen zijn gesloten.
 •Er wordt geen ondersteuning meer geboden op scholen en kinderdagverblijven.
 •Niet-zorgmedewerkers dienen thuis te werken; er resteert een minimale bezetting op het Centraal Bureau.
 •Er is een continuïteitplan gemaakt voor het primaire proces.
 •Er zijn diverse acties ingezet inzake personeel om hun veiligheid te waarborgen en om de dienstverlening zo 

goed mogelijk te continueren. 



Stichting PSW

1.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
drs. S.C.J.H. Bodde 23-3-2020
Bestuurder

W.G.
De heer R.J.H. Burlet MBA 23-3-2020
Voorzitter van de Raad van Toezicht

W.G.
Mevrouw M.E.B.G. van Baars 23-3-2020
Lid van de Raad van Toezicht

W.G.
De heer drs. M.M.J.E. Foppen 23-3-2020
Lid van de Raad van Toezicht

W.G.
De heer J.A.J. Moolenschot MBA 23-3-2020
Lid van de Raad van Toezicht

W.G.
Mevrouw dr. M-J.E.H. Smits 23-3-2020
Lid van de Raad van Toezicht
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 4.Gevolgen financiële prestaties
Op dit moment zijn de gevolgen op de financiële prestaties van PSW niet goed in te schatten. Naar 
verwachting zullen het zorgkantoor en de gemeenten de bevoorschotting op het bestaande niveau handhaven 
en de verwachting is dat er coulant wordt omgegaan met mogelijke productieterugval. PSW heeft een aantal 
scenario’s doorgerekend voor deze crisis.
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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

Stichting PSW heeft geen nevenvestigingen.

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 zijn geen bepalingen inzake resultaatbestemming opgenomen. De Raad van Bestuur 
stelt de Jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. Hiermee wordt 
de resultaatbestemming bepaald.
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