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1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 24.138.504 20.874.340
Financiële vaste activa 2 1.772.025 1.772.000
Totaal vaste activa 25.910.529 22.646.340

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 765.978 0
Debiteuren en overige vorderingen 4 1.647.086 1.617.238
Liquide middelen 5 14.175.179 13.605.343
Totaal vlottende activa 16.588.243 15.222.581

Totaal activa 42.498.772 37.868.921

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen 6 22.130.707 21.146.775
Algemene en overige reserves 7 460.846 433.081
Totaal eigen vermogen 22.591.554 21.579.856

Voorzieningen 8 1.383.000 1.034.000

Langlopende schulden (nog voor meer 9 7.702.149 3.765.547
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 10 0 94.125
Overige kortlopende schulden 11 10.822.069 11.395.393
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10.822.069 11.489.517

Totaal passiva 42.498.772 37.868.921
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

14 57.736.642 54.385.793

Subsidies 15 352.777 236.301

Overige bedrijfsopbrengsten 16 1.521.122 1.216.431

Som der bedrijfsopbrengsten 59.610.541 55.838.524

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 44.622.616 41.283.198

Afschrijvingen op materiële vaste activa 18 1.529.480 1.398.823

Overige bedrijfskosten 19 12.358.119 11.970.890

Som der bedrijfslasten 58.510.215 54.652.911

BEDRIJFSRESULTAAT 1.100.326 1.185.613

Financiële baten en lasten 20 -88.628 -26.574

RESULTAAT BOEKJAAR 1.011.698 1.159.039

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Aanvaardbare kosten 983.932 1.197.786
Algemene / overige reserves 27.766 -38.747

1.011.698 1.159.039
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Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref. 2021 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.100.326 1.185.613     

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en ov. waardeverminderingen 18 1.529.480 1.398.823     
- mutaties voorzieningen 8 349.000 101.000        

1.878.480 1.499.823     
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 4 -29.848 317.659        
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 3 -860.103 156.183        
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
banken) 11 -724.634 1.756.224     

-1.614.584 2.230.065     
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.364.222 4.915.502     

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest 20 -63.988 -5.131          
Betaalde interest 20 -24.640 -21.443        

-88.628 -26.574         
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.275.594 4.888.928     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -4.642.359 -4.909.255
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0
Mutatie Financiële Vaste Activa 2 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-4.642.359 -4.909.255    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 9 4.056.601 1.215.547     
Aflossing langlopende schulden 9 -120.000 -120.000      

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.936.601 1.095.547     

Mutatie geldmiddelen 569.836 1.075.220     

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 13.605.343 12.530.123   
Stand geldmiddelen per 31 december 5 14.175.179 13.605.343   
Mutatie geldmiddelen 569.836 1.075.220     

Toelichting:
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Het Kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De ontvangen en betaalde interest is vermeld op basis van financiële baten en lasten en wijkt daarmee af van 
het kasstelsel. De impact hiervan is minimaal.

Investeringen ad € 151.285,- die per balansdatum nog niet zijn voldaan, maar opgenomen zijn onder de post 
Overige kortlopende schulden, zijn uit dit kasstroomoverzicht gehaald daar ze niet hebben geleid tot daling 
van de geldmiddelen.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers
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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 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Groepsverhoudingen

De COVID-19 pandemie heeft in 2021 impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2021 extra kosten gemaakt 
voor het testen van cliënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en –maatregelen, het op niveau 
houden van de personele bezetting, schoonmaakkosten et cetera. Ook was sprake van uitval van zorg met 
omzetderving (in alle domeinen) als gevolg. Zo was vanwege COVID-19 sprake van minder instroom dan normaal 
en was door een hoger ziekteverzuim druk op de personele bezetting. De (meer)kosten en gederfde omzet zijn in 
bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de Wlz-uitvoerders in de vorm van 
compensatieregelingen. De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en 
steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder 
‘normale’ omstandigheden. 

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.

Bij PSW was sprake van financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn echter voldoende 
gecompenseerd door de regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit komt 
mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. Indien 
2020 is geherrubriceerd staat dit in de toelichting van het betreffende onderdeel vermeld.

Deloitte Accountants B.V. 
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen
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PSW heeft de volgende verbonden instellingen en vennootschappen, die niet in de consolidatie betrokken zijn:
• Stichting Vrienden PSW

• Vijf B.V.

PSW heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële gevolgen van 
COVID-19:

 1.Wet Langdurige Zorg
 •Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: doorlopende kosten - BR/REG-21148
 •Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: extra kosten corona - BR/REG-21149
 •Handreiking Fizi
 2.Subsidieregeling Zorgbonus

De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. Waar 
mogelijk op basis van een registratie van de betreffende posten. Op onderdelen is gebruik gemaakt van 
schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentiejaar 2019, Jaarplan 2020, Jaarplan 
2021 en min of meer “normale” maanden in het jaar, rekening houdend met gevolgen van ontwikkelingen binnen 
de organisatie zoals capaciteitsmutaties, verbeterplannen en dergelijke. De extra kosten corona zijn waar mogelijk 
specifiek toegerekend aan de betreffende financieringsstromen en voor het overige pro rata toegerekend op basis 
van omzet. Op het eindresultaat voor het boekjaar is door ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk 
is en of geen sprake is van onder- of overcompensatie.
Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn, 
zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans (1.1.5) en de 
toelichting op de resultatenrekening (1.1.9).

Stichting PSW heeft 3 verbonden partijen, die uit hoofde van hun aard vermeld dienen te worden. Dit betreft 
Stichting Vrienden, Stichting De Graasj en Vijf B.V.. PSW is geen transacties met verbonden partijen aangegaan 
die niet onder normale marktvoorwaarden hebben plaats gevonden.

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.

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:

- van de door PSW gewaardeerde voorzieningen.

• Stichting De Graasj

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

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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Vestigingsplaats: Roermond
Naam: Stichting Vrienden PSW

Rechtsvorm: Stichting
Kernactiviteiten: De stichting heeft tot doel om de middelen bij een te brengen, om de doeleinden welke PSW, 
gevestigd te Roermond, nastreeft, in de meest ruime zin te helpen verwezenlijken. Concreet betekent dit dat 
Stichting Vrienden PSW financiële ondersteuning biedt voor activiteiten, welke buiten de reguliere 
overheidsfinanciering vallen.

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. 

Het eigen vermogen ultimo 2020 bedraagt:  € 464.000,-.

Naam: Stichting De Graasj
Vestigingsplaats: Roermond

PSW houdt een belang van 25% van het aandelenkapitaal.

Op grond van artikel 7, lid 6 van de Regeling Verslaggeving Wtzi is Stichting Vrienden PSW niet in de consolidatie 
betrokken.

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.

Het exploitatieresultaat in 2020 bedraagt -€ 47.000,-.
Het eigen vermogen ultimo 2020 bedraagt:  -€ 340.000,-.

Rechtsvorm: Stichting
Kernactiviteiten: Mensen met een ondersteuningsvraag of achterstand tot de arbeidsmarkt bieden van de 
mogelijkheid om hun talenten te tonen en te ontwikkelen om zo een volwaardige bijdrage aan de maatschappij te 
leveren. 

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.

Het bestuur van PSW heeft volledige zeggenschap binnen Stichting Vrienden PSW.

Het exploitatieresultaat in 2020 bedraagt -€ 43.000,-.

Naam: Vijf B.V.
Vestigingsplaats: Roermond
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (B.V.)
Kernactiviteiten: Nieuwe langdurige samenwerking om inwoners in Roermond te ondersteunen bij het zelfstandig 
wonen en meedoen in de samenleving. 

Het eigen vermogen en exploitatieresultaat ultimo 2020 zijn niet van toepassing gezien de oprichting per 22 
januari 2021 en sinds 2022 actief.

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.

Deloitte Accountants B.V. 
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1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
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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. 

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%, 6,66%.
• Machines en installaties : 5%, 6,66%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10%, 20%. 

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.

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.

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

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.

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

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen .
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

Financiële vaste activa

Financiële instrumenten
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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.

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.

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare 
waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en 
de realiseerbare waarde.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode, doch niet lager dan nihil. Invloed 
van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van 
de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de 
waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze 
deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. 

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

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

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.

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.

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. 
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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.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten.

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 uit te keren transitievergoedingen, 
zoals deze ook in de voorziening langdurig zieken zijn opgenomen.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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.

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).

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

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Bestemmingsfondsen en Algemene en overige 
reserves.

Onder de Overige vordering zijn enkele vorderingen opgenomen met een langere looptijd (>1jaar):

• Waarborgsommen Woningscorporaties en Verhuurders: het betreft initiële storting eenmalig maandbedrag (€
15.000,-).

• Fietsplan medewerkers PSW: het betreft geleidelijke terugbetaling van aanschaf onder fietsplan (maximaal 3
jaar, € 14.000,-)
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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.

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

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen 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 2020 0,5%).

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 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende 
het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Verder zijn de te verwachte transitievergoedingen bij ontslag 
opgenomen in deze voorziening. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is geen 
disconteringsvoet toegepast, omdat de materiele impact zeer beperkt is.
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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.

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

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.
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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 25% van het pensioengevend 
salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 13.111,- (2020 € 14.167,-). Het 
pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 112.189,- (2020 € 110.111,-). De jaarlijkse premie die voor rekening 
komt van de werkgever bedraagt 12,5% 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 2021 volgens opgave van het fonds 106,6%. Het vereiste 
niveau van de beleidsdekkingsgraad is 99,7%. 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.

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.

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.

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

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.

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.

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 2020 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 voornoemde 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. In dit kader heeft PSW in het najaar van 2020 haar statuten aangepast, 
waardoor ook formeel aan de winstbestemmingseis wordt voldaan.

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 
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ACTIVA

1 Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 18.181.818 13.050.585
Machines en installaties 4.059.848 2.074.347
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.887.834 1.945.722
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 9.004 3.803.686

Totaal materiële vaste activa 24.138.504 20.874.340

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

Boekwaarde per 1 januari 20.874.340 17.363.908
Bij: investeringen 4.793.644 4.909.255
Af: afschrijvingen 1.529.480 1.398.823
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 24.138.504 20.874.340

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

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

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 13 mln (2020: € 10 mln) als onderpand voor schulden aan 
kredietinstellingen.
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ACTIVA

2 Financiële vaste activa

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

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 25 0
Overige effecten 1.772.000 1.772.000

Totaal financiële vaste activa 1.772.025 1.772.000

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

Boekwaarde per 1 januari 1.772.000 1.772.000
Kapitaalstortingen 25 0
Mutatie lening u/g Overig verbonden maatschappij (uitbreiding lening) 10.584 33.127
Voorziening voor mogelijke oninbaarheid -10.584 -33.127

Boekwaarde per 31 december 1.772.025 1.772.000

Toelichting:

3 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
10 t/m 2018 2019 2020 2021 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -94.125 -94.125

Financieringsverschil boekjaar 765.978 765.978
Correcties voorgaande jaren 82.550 82.550
Betalingen 583.409 583.409
Ontvangsten (excl. Correcties vj) -571.835 -571.835
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 94.124 765.978 860.102

Saldo per 31 december 0 0 0 765.978 765.978

Stadium van vaststelling (per erkenning) c c c a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 765.978 -  
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 94.125  

765.978 -94.125 

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 45.294.028 41.851.460  
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 44.528.050 41.945.584  

Totaal financieringsverschil 765.978 -94.125 

Toelichting:
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In 2021 is een bedrag gestort in de deelneming Vijf B.V., welke in 2021 is opgericht door 4 samenwerkende zorgorganisaties 
(Vigo, Wel.kom, de Zorggroep en PSW), welke elk een belang van 25% houden.

In 2021 heeft de bevoorschotting van het Zorgkantoor plaats gevonden exclusief Coronacompensatie. Vanwege de omvang was 
de bevoorschotting in 2020 wel grotendeels inclusief Coronacompensatie.

PSW heeft een lening verstrekt aan een overige verbonden maatschappij, Stichting de Graasj, van € 495.000,-. De verschuldigde 
rente ad € 43.711,- is ondergebracht in een rekening-courant. Met de rente over de lening en de rekening-courant is de 
Voorziening voor mogelijke oninbaarheid verhoogd in 2021. De Voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt ultimo 2021 € 
538.711,-.

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

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4 Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 1.168.245 1.072.670
Overige vorderingen 27.387 30.718
Vooruitbetaalde bedragen 12.050 7.462
Nog te ontvangen bedragen 439.405 506.388

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.647.086 1.617.238

Toelichting:

5 Liquide middelen

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

Bankrekeningen 14.172.475 13.601.997
Kassen 2.704 3.346

Totaal liquide middelen 14.175.179 13.605.343

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar voor PSW.

In de nog te ontvangen bedragen is de vordering op het UWV voor de verwachte uitbetaling van transitiegelden gedurende 2022 
opgenomen van € 244.000,- (2020 € 130.000,-). Deze vordering is vorderbaar voor zover uitbetaling daadwerkelijk plaatsvindt en is 
in omvang gelijk aan het opgenomen bedrag aan transitievergoeding in de Voorziening langdurige zieken. De stijging wordt 
veroorzaakt door een stijging van de voorziening Landurig Zieken.
De daling van de post Nog te ontvangen bedragen komt met name doordat in 2020 de facturatie naar de Hoofdaannemers bij het 
opstellen van de Jaarrekening nog niet was verwerkt. Voor 2021 heeft deze facturatie wel plaats gevonden en zijn deze bedragen 
opgenomen onder de post Vorderingen op Debiteuren.

De voorziening, die in 2020 is gevormd voor dubieuze debiteuren inzake Hoofdaannemers waar nog geen of gedeeltelijke 
Coronacompensatie mee was afgestemd, valt volledig vrij in 2021. Over 2021 heeft volledige afstemming plaats gevonden.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Eigen vermogen

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

Bestemmingsfondsen 22.130.707 21.146.775
Algemene en overige reserves 460.846 433.081

Totaal eigen vermogen 22.591.554 21.579.856

6 Bestemmingsfondsen

Reserve aanvaardbare kosten

Stand per 1 januari 21.146.775 19.948.989
Resultaatbestemming 983.932 1.197.786
Overige mutaties 0 0
Stand per 31 december 22.130.707 21.146.775

7 Algemene en overige reserves

Algemene reserves

Stand per 1 januari 433.081 471.827
Resultaatbestemming 27.766 -38.747
Overige mutaties 0 0
Stand per 31 december 460.846 433.081

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. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022
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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-21 31-dec-21
€ € € € €

- uitgestelde beloningen 540.000 121.902 62.752 56.150 543.000
- langdurig zieken 494.000 769.537 384.869 38.668 840.000

Totaal voorzieningen 1.034.000 891.439 447.621 94.818 1.383.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21

Kortlopend deel van de voorzieningen (<= 1 jr.) 750.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr, <=5jr.) 261.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 5jr.) 372.000

1.383.000

Toelichting per categorie voorziening:

9 Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

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

Schulden aan banken 7.702.149 3.765.547

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7.702.149 3.765.547

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

Stand per 1 januari 3.885.547 2.790.000
Bij: nieuwe leningen 4.056.601 1.215.547
Af: aflossingen 120.000 120.000

Stand per 31 december  7.822.149 3.885.547

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 120.000 120.000

Stand langlopende schulden per 31 december 7.702.149 3.765.547

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) 7.702.149 3.765.547
hiervan > 5 jaar 1.950.000 2.070.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht 1.18 langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
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Voor een verdere toelichting per voorziening wordt verwezen naar het onderdeel 1.1.4 Waarderingsgrondslagen.

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.

De voorziening langdurig zieken stijgt met name door een verdubbeling van het aantal langdurig zieken.

De verstrekte zekerheden voor de in 2020 afgesloten investeringsfaciliteit bij Rabobank luiden als volgt:
• een eerste hypotheekrecht op het te bouwen woonbegeleidingscentrum Parklaan te Reuver;
• een eerste hypotheekrecht op het te bouwen woonbegeleidingscentrum Korenhuys te Sevenum.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022



Stichting PSW

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11 Overige kortlopende schulden

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

Crediteuren 996.662 1.149.224
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 120.000 120.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.730.085 2.562.782
Schulden terzake pensioenen 84.266 138.042
Nog te betalen salarissen 322.276 397.837
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 4.495 0
Nog te betalen bedragen 540.376 393.934
Vakantiegeld 1.383.719 1.296.901
Vakantiedagen 741.733 742.324
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 4.279.534 3.985.600
Kortlopende schuld zorgkantoor 11.373 11.373
Vooruitontvangen bedragen 607.550 597.376

Totaal overige kortlopende schulden 10.822.069 11.395.393

Toelichting:

12 Financiële instrumenten
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Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico bestaat eruit dat PSW leningen heeft afgesloten gebaseerd op 1 maands Euribor met vaste opslag en 3 maands 
Euribor met vaste opslag.  De rentepercentages kunnen derhalve wijzigen. Het renterisico is beperkt, aangezien er voldoende 
Liquide Middelen tegenover staan. De Liquiditeitsratio bedraagt 24% (in 2020 24%). Mocht de rente stijgen, dan stijgen ook de 
rente opbrengsten van de banktegoeden. PSW 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.

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

Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over de vorderingen opgenomen onder vlottende activa. Het maximale bedrag aan kredietrisico 
bedraagt circa € 470.000,-. Het kredietrisico is beperkt aangezien een groot deel van de vorderingen betrekking hebben op het 
gemeentelijke sociaal domein, te weten de Wmo en Jeugdwet (€ 700.000,-). 

Verplichtingen persoonlijk budget levensfase is toegenomen vanwege het toegenomen personeelsbestand en doordat 
medewerkers PBL opsparen.

De Nog te betalen kosten zijn met name gestegen door een terug te betalen bedrag aan een gemeente inzake lump sum 
bekostiging.

De Belastingen en premies sociale verzekeringen zijn gedaald als gevolg van de nog niet afgerekende eindheffing inzake 
Zorgbonus 2021; in 2021 € 0,- (in 2020 bedroeg deze € 755.000,-). Verder een 1-malige CAO-uitkering in december 2020 (in 2021 
is deze niet van toepassing per jaareinde in verband met uitkering in september 2021).

De Vooruitontvangen bedragen zijn gewijzigd door: een daling vanwege het wegvallen van de terug te betalen Corona 
compensatie gemeenten en een lump sum bekostiging, die definitief wordt terugbetaald aan de gemeente en in 2021 gerubriceerd 
is onder "Nog te betalen bedragen". Verder een stijging door het opnemen van de vooruitvangen Zorgbonus/eindheffing, die nog 
niet is afgewikkeld in 2021.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Bankgarantie
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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 € 569.000,- (in 2020 € 343.000,-). De toename wordt veroorzaakt doordat de
inschatting in deze Jaarrekening gebaseerd is op een pensioenleeftijd van 67 jaar (in plaats van eerder 65 jaar).

Kredietfaciliteit

Investeringsverplichting WBC Meijel
Inzake het realiseren van WBC Kapelkeshof te Meijel zijn verplichtingen aangegaan met de projectontwikkelaar en aannemer. Het
betreft in totaal een bedrag van € 4,3 mln.

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt € 20,0 mln in totaal. Voor het
komende jaar € 3,4 mln, voor 2 tot en met 5 jaar € 10,0 mln en daarna € 6,6 mln. De resterende looptijd van de huurcontracten
bedraagt gemiddeld 6 jaar.

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 2020 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 voornoemde
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. In dit kader heeft PSW in het najaar van 2020
haar statuten aangepast, waardoor ook formeel aan de winstbestemmingseis wordt voldaan.

Langdurige leaseverplichtingen
Het betreft verplichtingen inzake het leasen van auto's (1). De verplichting bedraagt € 18.000,- voor de resterende looptijd van de
leasecontracten. Voor het komende jaar € 16.000,-, voor de jaren 2 tot en met 5 € 2.000,- en daarna € 0. De resterende looptijd
van de leasecontracten bedraagt maximaal 1,5  jaar.

Niet opgevraagde lening deelneming in Vijf B.V.
De 4 aandeelhouders van Vijf B.V. hebben toegezegd een lening ad € 46.750,- per aandeelhouder te verstrekken aan Vijf B.V..
Deze lening is nog niet opgevraagd en derhalve niet cijfermatig verwerkt in de Jaarrekening van PSW.

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 € 1,6 mln voor de resterende looptijd van de
contracten. Voor het komende jaar € 1,2 mln, voor de jaren 2 tot en met 5: € 0,4 mln. Het langstlopende contract eindigt per 31
december 2024. 

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.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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Stichting PSW

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 2021
- aanschafwaarde 19.008.356 3.592.694 4.172.752 3.803.686 30.577.488
- cumulatieve afschrijvingen 5.957.771 1.518.347 2.227.030 0 9.703.148

Boekwaarde per 1 januari 2021 13.050.585 2.074.347 1.945.722 3.803.686 20.874.340

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 4.217.013 24.805 542.822 9.004 4.793.644
- afschrijvingen 697.384 231.386 600.710 0 1.529.480

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde 0 5.950 1.299.807 0 1.305.757
.cumulatieve herwaarderingen 0
.cumulatieve afschrijvingen 0 5.950 1.299.807 0 1.305.757

- in gebruikneming activa
aanschafwaarde 1.611.604 2.192.082 0 -3.803.686 0
cumulatieve herwaarderingen 0
cumulatieve afschrijvingen 0
per saldo 1.611.604 2.192.082 0 -3.803.686 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 5.131.233 1.985.501 -57.888 -3.794.682 3.264.164

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 24.836.973 5.803.631 3.415.767 9.004 34.065.375
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 6.655.155 1.743.783 1.527.933 0 9.926.871

Boekwaarde per 31 december 2021 18.181.818 4.059.848 1.887.834 9.004 24.138.504

Afschrijvingspercentage 2%, 2,5%, 3,33%, 
5%, 6,66%

5%, 6,66% 10%, 20% 0%

Toelichting:

1.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op 
overige 
verbonden 
maatschappijen

Rekening-
courant overige 
verbonden 
maatschappijen Overige effecten

Deelnemingen in 
overige 
verbonden 
maatschappijen Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2021
Boekwaarde per 1 januari 2021 0 0 1.772.000 0 1.772.000

Mutaties in het boekjaar
Kapitaalstortingen 25 25
Mutatie lening u/g Overig verbond. M. 0 10.584 10.584
Voorziening  mogelijke oninbaarh. 0 -10.584 -10.584

Stand per 31 december 2021
Boekwaarde per 31 december 2021 0 0 1.772.000 25 1.772.025

Toelichting:
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De investeringen opgenomen onder Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa, betreffen 
de investeringen in het nieuwe Woonbegeleidingscentrum Kapelkeshof te Meijel.

In 2021 is de verschuldigde rente van St. de Graasj aan PSW toegevoegd aan de Rekening-courant. Voor dit bedrag is de Voorziening 
voor mogelijke oninbaarheid verhoogd in 2021. In totaal bedraagt deze voorziening per ultimo 2021 € 538.711,-.
In 2021 heeft PSW samen met 3 andere Zorgorganisaties (Vigo, Wel.kom, de Zorggroep) Vijf B.V. opgericht. Hier opgenomen is 25% 
van het nominaal geplaatst aandelenkapitaal.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing in 
2021

Restschuld 
31 december 

2021

Restschuld 
over 5 jaar

Reste-
rende 

looptijd 
in jaren 

eind 
2021

Aflossings-
wijze

Aflos-
sing 2022

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 2-mrt-18 1.800.000 10
Aflossing einde 
looptijd 0,96% 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 6

Aflossing 
einde looptijd 1e hypotheekrecht 

Rabobank 2-mrt-18 1.200.000 10 Lineair 0,96% 870.000 120.000 750.000 150.000 6 Lineair 120.000 1e hypotheekrecht 

Rabobank 30-jul-20 6.000.000 2
Investerings-
faciliteit 0,64% 1.215.547 4.056.601 0 5.272.149 0 1

Aflossing 
einde looptijd 0 1e hypotheekrecht 

Totaal 3.885.547 4.056.601 120.000 7.822.149 1.950.000 120.000

Toelichting:
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In 2020 heeft PSW een investeringsfaciliteit ad € 6 mln afgesloten bij de Rabobank voor de te bouwen Woonbegeleidingscentra Parklaan te Reuver en Korenhuys te Sevenum. Ultimo 2021 is hier een 
bedrag van getrokken ad € 5,27 mln. Deze investeringsfaciliteit eindigt zodra bovenstaande investeringen zijn afgerond, edoch uiterlijk op 30-6-2022. Na afloop heeft PSW de mogelijkheid om deze 
investeringsfaciliteit om te zetten in een lening bij de Rabobank.

De marktwaarde van de leningportefeuille (inclusief investeringsfaciliteit) ultimo 2021 bedraagt € 7.743.000,- (in 2020 € 3.785.000,-). De stijging wordt veroorzaakt door het trekken op de investeringsfaciliteit 
van de Rabobank.

De bovengenoemde rentepercentages betreffen variabele rentes gebaseerd op basis van Euribor met een voor PSW geldende opslag.

Deloitte Accountants B.V. 
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1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14 Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 45.294.028 41.851.460
Wlz Correcties voorgaande jaren 82.550 40.728
Opbrengsten Wmo 2.717.136 2.809.665
Opbrengsten Jeugdwet 7.629.163 7.338.754
Opbrengsten PersoonsGebondenBudgetten (PGB) 1.338.188 1.599.480
Overige zorgprestaties 675.577 745.707

Totaal 57.736.642 54.385.793

Toelichting:

15 Subsidies 

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 77.856 60.000
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 152.718 153.396
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 122.203 22.904

Totaal 352.777 236.301

Toelichting:
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In de opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2021 de volgende bedragen verwerkt ten 
aanzien van de COVID-19 compensatieregelingen:

Wlz: Er is nog geen overeenstemming tussen het Zorgkantoor VGZ en PSW inzake de COVID-19 compensatie Wlz. Wel is er ten 
tijde van het opstellen van de Jaarrekening overeenstemming over de herschikking en de bestuursverklaringen zijn geaccepteerd 
over het hele jaar 2021.
Wmo, Jeugdwet: In 2021 is geen compensatie ontvangen.
Overig: dit betreft de COVID-19 compensatieregeling inzake Hoofdaannemers. Er is overeenstemming met de Hoofdaannemers.

De overige zorgprestaties zijn in 2021 lager ten opzichte van 2020 doordat een aantal clienten van andere zorgaanbiederrs niet 
meer dagbesteding heeft bij PSW maar bij de hoofdzorgaanbieder.

De post Overige subsides is gestegen, met name doordat de subsidie uit het RVO stagefonds (€ 106.000,-) in 2021 weer is 
toegekend. In 2020 is deze niet toegekend.

In 2021 heeft PSW voor haar zorgpersoneel de zorgbonus aangevraagd, ontvangen en uitbetaald. Deze subsidie is gesaldeerd met 
de personele kosten; derhalve niet verantwoord onder de post Subsidies.

De stijging van het Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg wordt mede veroorzaakt door uitbreiding van 2 
woonlocaties en reguliere indexatie.

De daling van de Opbrengsten Wmo wordt met name veroorzaakt door een afname het aantal Wmo-clienten in de Dagbesteding.

De stijging van de Opbrengsten Jeugdwet wordt met name veroorzaakt door indexatie, zorgverzwaring bij OZC de Heikei en 
logeren.
De PGB-opbrengsten zijn met name gedaald doordat de woongroep Panningen (PGB) niet meer bij PSW zorg afneemt.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022
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1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16 Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten 1.521.122 1.216.431

Totaal 1.521.122 1.216.431

Toelichting:

1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17 Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 31.192.278 29.301.200
Sociale lasten 4.952.643 4.867.286
Pensioenpremies 2.584.377 2.274.697
Andere personeelskosten 1.839.980 1.701.851
Dotaties en vrijval personeelsvoorzieningen 796.621 413.838
Subtotaal 41.365.899 38.558.872
Personeel niet in loondienst 3.256.717 2.724.326

Totaal personeelskosten 44.622.616 41.283.198

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 759 730

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

18 Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.529.480 1.398.823

Totaal afschrijvingen 1.529.480 1.398.823
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De stijging wordt met name veroorzaakt door meer detacheringen van medewerkers van PSW Werk.

- de kosten van Advies door derden ad € 0,4 mln (2020 € 0,4 mln).
Op de regel “Andere Personeelskosten” is in 2021 een bedrag vermeld ad € 0,4 mln inzake uitgekeerde zorgbonussen. De
vergoeding van deze bonus is opgenomen onder dezelfde regel “Andere Personeelskosten” voor hetzelfde bedrag.
PSW heeft de zorgbonus conform de regeling uitgevoerd en het bedrag valt binnen de beschikking. PSW heeft de zorgbonus
uitbetaald aan het zorgpersoneel in het primaire proces.

De stijging van het aantal fte's heeft met name te maken met de ingebruikname van 2 nieuwe Woonbegeleidingscentra en met 
formatie-uitbreiding bij PSW Junior.

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 ad € 1,1 mln (2020 € 1,1 mln);

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.

- de kosten van Deskundigen zoals AVG-artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, ed. ad € 0,4 mln (2020 € 0,3
mln);
- de kosten van schoonmaak door derden in het primaire proces ad € 0,1 mln (2020 € 0,1 mln);
- de kosten van inhuur ten behoeve van de ondersteunende diensten ad € 1,2 mln (2020 € 0,8 mln);

De stijging van de sociale lasten wordt enerzijds veroorzaakt door hogere "Lonen en salarissen" en anderzijds gedempt door een 
verlaging van de AWf-premie in de loop van 2021.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022



Stichting PSW

1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19 Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.031.673 1.949.449
Algemene kosten 3.180.378 3.034.437
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.444.345 2.137.031
Onderhoud en energiekosten 1.312.238 1.250.560
Huur en leasing 3.507.911 3.480.987
Dotaties en vrijval voorzieningen -118.426 118.426

Totaal overige bedrijfskosten 12.358.119 11.970.890

Toelichting:

20 Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten -63.988 -5.131
Subtotaal financiële baten -63.988 -5.131

Rentelasten 24.640 21.443
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0
Subtotaal financiële lasten 24.640 21.443

Totaal financiële baten en lasten -88.628 -26.574

Toelichting:
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In 2020 betreft de post "Dotaties en vrijval voorzieningen" een voorziening voor dubieuze debiteuren inzake Hoofdaannemers waar 
nog geen of gedeeltelijke Coronacompensatie mee is afgestemd. In 2021 heeft volledige afstemming plaats gevonden en valt de 
voorziening vrij.

Onder de post Rentebaten worden de bedragen gepresenteerd die PSW ontvangt danwel betaald over haar banktegoeden. Sinds 1 
april 2020 wordt er negatieve creditrente in rekening gebracht door de Rabobank indien de banktegoeden een bepaald 
drempelbedrag overschrijdt. Onder de post Rentelasten worden de financieringskosten verantwoord die PSW betaald voor haar 
leningen.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022



Stichting PSW

1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21 Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 103.092 104.585
2 Overige controlewerkzaamheden 0 0
3 Fiscale advisering 1.500 2.874
4 Niet-controlediensten 27.945 58.040

Totaal honoraria accountant 132.537 165.498

Toelichting:

22 Transacties met verbonden partijen
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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:
In de accountantskosten 2021 is een stelpost controle steunmaatregelen opgenomen.

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.

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.

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

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

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022
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Gegevens 2021 

bedragen x € 1

Dhr. Drs. 
S.C.J.H.
Bodde

Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 163.262  
Beloningen betaalbaar op termijn 12.738  
Subtotaal 176.000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 193.000  

-  
Bezoldiging 176.000  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

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

bedragen x € 1
Dhr. Drs. 
S.C.J.H.
Bodde

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 146.250  
Beloningen betaalbaar op termijn 11.750  
Subtotaal 158.000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 185.000  
Bezoldiging 158.000  

Gegevens 2021 

bedragen x € 1

dhr. R.J.H. 
Burlet MBA

mevr. 
M.E.B.G.

van Baars

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

dhr. J.A.J. 
Moolen-

schot MBA

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

Smits

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 19.000  12.600  12.600  12.600  12.600  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.950  19.300  19.300  19.300  19.300  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -  -  -  -  -  

Bezoldiging 19.000  12.600  12.600  12.600  12.600  

Het bedrag van de overschrijding en de 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 2020

bedragen x € 1
dhr. R.J.H. 
Burlet MBA

mevr. 
M.E.B.G.

van Baars

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

dhr. J.A.J. 
Moolen-

schot MBA

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

Smits

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 16.712  11.100  11.100  11.100  11.100  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.750  18.500  18.500  18.500  18.500  
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1.1.10 WNT-VERANTWOORDING 2021 PSW

1. Bezoldiging topfunctionaris (Bestuurder)

De WNT is van toepassing op PSW. Het voor PSW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 193.000,- bezoldigingsklasse 
IV (10 punten).

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

2. Toezichthoudende topfunctionarissen (RvT)

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022



Stichting PSW

1.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
N.v.t.
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De raad van bestuur van Stichting PSW heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de 
vergadering van 23 februari 2022.

De raad van toezicht van de Stichting PSW heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering 
van 16 mei 2022.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 16 mei 2022
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1.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
drs. S.C.J.H. Bodde 16-5-2022
Bestuurder

W.G.
De heer R.J.H. Burlet MBA 16-5-2022
Voorzitter van de Raad van Toezicht

W.G.
Mevrouw M.E.B.G. van Baars 16-5-2022
Lid van de Raad van Toezicht

W.G.
De heer drs. M.M.J.E. Foppen 16-5-2022
Lid van de Raad van Toezicht

W.G.
De heer J.A.J. Moolenschot MBA 16-5-2022
Lid van de Raad van Toezicht

W.G.
Mevrouw dr. M-J.E.H. Smits 16-5-2022
Lid van de Raad van Toezicht
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1.2 OVERIGE GEGEVENS

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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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.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
d.d. 16 mei 2022
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021

Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie
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Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, 
waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd 
worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van 
de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021 voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen 
dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Corona in 2021
Reflectie op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op de organisatie en op hoe PSW hierop heeft ingespeeld. 
Verslag ten behoeve van de accountant inzake het jaarverslag 2021

Inleiding
Corona heeft de wereld en ook PSW een groot deel van 2021 in de greep gehouden en opnieuw veel gevraagd; van de organisatie, van de medewerkers en de teams en niet in de 
laatste plaats van de cliënten en hun ouders/verwanten. Met de vaccinaties in zicht, greep Corona begin 2021 nog steeds om zich heen, onvoorspelbaar door de nieuwe varianten. 
In de loop naar de zomer nam het aantal besmettingen langzaam af en gingen we een relatief zorgeloze zomer in. In september werden landelijk de maatregelen afgeschaft. Maar 
in het najaar werden weer meer mensen besmet en in december sloten we het jaar af met nieuwe, strenge maatregelen.
 
Gevolgen van de uitbraak voor cliënten, medewerkers en financiën
Cliënten
PSW kende begin 2021 net als de rest van Nederland ingrijpende maatregelen. Het aantal positief geteste cliënten steeg bij PSW tot boven de aantallen in de eerste golf. PSW 
kreeg te maken met enkele uitbraken in de organisatie. Ondanks dat Corona binnen PSW relatief weinig ernstig zieken en  overlijdens heeft veroorzaakt, is de impact van het virus 
op cliënten en hun familie en op medewerkers enorm geweest. In de aanloop naar de zomer en de zomer is het grootste deel van onze cliënten gevaccineerd. Door de brede 
vaccinatie van cliënten (en medewerkers) zijn de negatieve effecten van het Corona virus in deze periode langzaam maar zeker minder geworden en konden maatregelen 
geleidelijk aan worden versoepeld. Dat betekende echter niet dat de zorg weer helemaal kon worden geboden als vóór Corona. Bij het afschalen van de maatregelen is PSW 
zorgvuldig te werk gegaan, met name bij kwetsbare cliënten. De inzet was steeds: zo goed mogelijk maatwerk leveren. In het najaar liepen de besmettingen weer op, met een forse 
versnelling in november. Maatregelen werden opnieuw van kracht. Een grote tegenvaller voor cliënten en hun omgeving! Ondanks onzekerheid en bezorgdheid en gemis van een 
deel van de activiteiten hebben zij bewonderenswaardige flexibiliteit en sterkte laten zien.

Medewerkers
Ook het aantal positief geteste medewerkers steeg begin 2021 tot boven het niveau van de eerste golf. Bij relatief weinig medewerkers heeft de ziekte een ernstig verloop gehad. 
Daarna was de zomer een relatief rustige periode. Het verzuim onder medewerkers ging in deze periode omlaag, maar bleef hangen op ruim 6%; lager dan de landelijke 
gemiddelden in de branche, maar hoger dan PSW gewend is. Daarnaast waren ook in deze periode medewerkers soms niet direct inzetbaar vanwege verplichte quarantaine en 
ook vanwege bijwerkingen van de vaccins.
Na de zomer brak een moeilijke periode aan. Met de snelle stijging in november van het aantal besmettingen en het verzuim tot bijna 10%, kregen we de roosters met name in 
wonen en Junior steeds minder goed rond. Dat zorgde voor grote druk. In november werden nieuwe maatregelen van kracht en werden de Corona flexpools van PSW in de regio’s 
weer in werking gesteld. Ook stafmedewerkers werden opgeroepen zich hiervoor te melden en velen hebben daar gehoor aan gegeven. Het continuïteitsplan lag klaar, maar 
hoefde in 2021 uiteindelijk niet te worden gevolgd. Dat gebeurde alsnog begin 2022. Ondanks de onvoorspelbaarheid van het verloop van het virus, de bezorgdheid en soms ook 
het verdriet, was het mooi om te zien hoe teams en medewerkers hebben ingespeeld op deze crisis. Desondanks is de impact enorm groot geweest en nog. Dat vraagt in 2022 en 
daarna aandacht en nazorg.

Financiën
Vanwege de Corona compensatie door het Zorgkantoor heeft het virus in 2021 geen financiële problemen veroorzaakt bij PSW. 

Maatregelen die getroffen zijn om negatieve effecten van het Coronavirus te beperken en in hoeverre zijn deze maatregelen effectief geweest
Organisatie
Binnen PSW is in 2021 geen sprake geweest van een lockdown, in tegenstelling tot in 2020. Ook in de periodes van hoge aantallen besmettingen en strenge maatregelen (eerste 
helft en eind van het jaar) konden bewoners van de WBC’s bezoek blijven ontvangen, met de nodige beperkingen zoals die ook bij andere burgers gold. Wel is de dagbesteding 
anders ingevuld, deels blended (combinatie van fysiek en digitaal) en deels in de WBC’s aangeboden. (Begeleid) werk kon op verschillende plaatsen niet doorgaan, omdat 
bedrijven sloten of tijdelijk geen plek meer boden aan onze cliënten. Voor deze cliënten is gezocht naar andere dagbesteding. De ontwikkelingsgroepen en BSO van Junior volgden 
de reguliere opvang en scholen. In de ambulante zorg is het beeldbellen bij een deel van de cliënten opnieuw opgestart. Over Corona beleid, gemaakte keuzes en maatregelen 
heeft PSW steeds afgestemd met de PSW brede klankbordgroep. Daarnaast zijn CCOVR en OR, alsook cliënten zelf en lokale ouder/verwantenraden meegenomen. PSW heeft 
niet uitgevraagd wie zich wel/niet liet vaccineren. Maatregelen zijn in stand gehouden tot iedereen in staat was geweest zich te laten vaccineren.

Maatregelen
Eerste helft 2021 en eind 2021 waren verschillende maatregelen van kracht, in navolging van landelijke richtlijnen:
 •Invoering van het wekelijks Corona overleg op PSW niveau.
 •Opnieuw afstemmen met PSW brede klankbordgroep.
 •Focus op hygiëne en desinfectie.
 •Invoering van de anderhalve meternorm en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 •Ondersteunende diensten / medewerkers werkten thuis, tenzij aanwezigheid noodzakelijk was voor primaire en andere essentiële processen.
 •Vergaderingen en bijeenkomsten werden digitaal georganiseerd.
 •Het continuïteitsplan van PSW, in 2020 al geactualiseerd, lag klaar, maar hoefde niet te worden gevolgd. 
 •Hernieuwde aandacht voor de flexpool voor medewerkers van PSW (om het aanbod van medewerkers die inzetbaar zijn (met name uit de Dagbesteding en ook uit Junior en 

Thuis) te matchen met teams waar de bezetting niet rond komt (met name in Wonen).
 •Extra informatie aan cliënten, ouders/verwanten en medewerkers: via brieven en Corona nieuwsbrieven, een speciale plek op de website en in het PSW Portaal.

Effectiviteit van de maatregelen
De Corona maatregelen zijn voor zover we dat kunnen overzien, effectief geweest en hebben het aantal besmettingen kunnen beperken. Maar meer nog dan de maatregelen, 
hebben flexibiliteit, begrip en de discipline van cliënten, ouders/verwanten en medewerkers een positieve rol gespeeld.

Stichting PSW

Roermond

13032969
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 668.578€     84.154€     752.732€     

Compensatie personele meerkosten corona 8.316€     8.316€     

Compensatie materiële meerkosten corona 195.818€     195.818€     

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€     

Overige corona-compensatie -€     

Totaal toegekende corona-compensatie 872.712€    -€   -€  -€  -€  84.154€   956.866€    

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-
compensatie 2021**

-€     

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-
compensatie 2021

872.712€    -€   -€  -€  -€  84.154€   956.866€    

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2021 45.376.578€    2.717.136€      7.629.163€      3.823.676€      59.546.553€    

- begroting 2021 44.122.649€    2.685.262€      7.506.001€      3.792.973€      58.106.884€    

- jaarrekening 2020 41.880.890€    2.768.622€      7.267.907€      3.904.676€      55.822.095€    

- jaarrekening 2019 40.837.671€    3.288.892€      6.969.021€      4.135.205€      55.230.789€    

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-
compensatie 2021 in opbrengsten 2021

1,92% ############ 0,00% 0,00% ############ 2,20% 1,61%

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

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021
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Welke gevolgen zijn eind 2021 nog merkbaar cq in hoeverre heeft de normale gang van zaken zich hersteld?
De normale gang van zaken, dat wil zeggen de gang van zaken zoals voor de uitbraak van het virus, was niet hersteld. Integendeel; tegen het einde van 2021 laaide het virus op en 
moesten we weer strenge maatregelen doorvoeren. Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers ondervonden eind 2021 sterk de gevolgen daarvan. De bezetting van de teams 
stond onder forse druk, veroorzaakt door ziekte en verplichte quarantaine thuis. Meer nog was er sprake van groeiende mentale druk! De rek leek eruit; cliënten, ouders/verwanten 
en medewerkers waren behoorlijk Corona moe. Toch is het moreel en de inzet en creativiteit van cliënten, ouders/verwanten en medewerkers/teams om met deze moeilijke periode 
om te gaan, boven verwachting goed overeind gebleven.

Welke gevolgen worden verwacht voor 2022 en welke aanvullende maatregelen zijn / worden getroffen?
De gevolgen voor 2022 zijn onvoorspelbaar. Het jaar begon met een hoog aantal besmettingen en dito verzuim. Die aantallen groeiden verder in januari. Hoopvol leek de komst 
van een nieuwe variant die de oude varianten in januari langzaam verdrong en weliswaar veel besmettelijker was, maar minder ernstige ziektebeelden leek te veroorzaken. In 
februari bleek de oplaaiende hoop gegrond. Na een stijging tot ongekende hoogte van zowel besmettingscijfers als verzuimcijfers, lijkt deze Coronagolf medio februari over het 
hoogtepunt heen te zijn.
PSW ziet het in deze Coronacrisis als een belangrijke opdracht de balans te bewaren tussen enerzijds veiligheid en bescherming tegen het virus; en anderzijds aandacht voor het 
emotionele welzijn van cliënten en medewerkers. Doorlopend alert zijn en waar nodig opschalen en zodra het weer kan afschalen van maatregelen is de manier waarop we dat 
hebben gedaan en nog steeds doen.

n.v.t.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
d.d. 16 mei 2022



Stichting PSW

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021

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

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 

2021
begroting 2021 jaarrekening 

2020
jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 1.011.698€     1.162.133€     1.159.039€     1.883.896€     

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 1,70% 2,00% 2,08% 3,41%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. -0,30% -0,38% -1,71%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder 1 drs. S.C.J.H. Bodde

Bestuurder

Naam en ondertekening bestuurder 2

Naam en ondertekening bestuurder 3
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De NZa heeft de brancheorganisaties gevraagd om in samenwerking met Fizi (netwerk van zorgfinancials) een handreiking te schrijven. Deze handreiking is bedoeld om financiers 
in de zorg en zorgorganisaties te helpen om op een administratief eenvoudige en toch transparante wijze de financiële impact in verband met de coronacrisis in beeld te brengen. 
In deze Fizi-handleiding wordt aangegeven:
 •De uitkomst moet zodanig zijn dat de zorgaanbieder niet wint en niet verliest aan de coronacrisis in de (zorg)exploitatie.
 •Een genormaliseerd (zorg)resultaat in de jaarrekening 2020 dat in principe in lijn is met de jaarrekening 2019 en begroting 2020.

Het exploitatieresultaat 2019 (zowel gepresenteerd als genormaliseerd) bedroeg +3,4%. 
PSW werkt sinds boekjaar 2015 niet meer met een begroting maar met een normenkader. De norm voor het exploitatiesaldo bedraagt in 2021 +2,0%.
Indien het exploitatieresultaat getoetst wordt aan bovenstaande 2 criteria:
 •PSW wint niet aan de coronacrisis in de (zorg)exploitatie. Wel verliest PSW als gevolg van niet gecompenseerde inkomstenderving in het sociaal domein en als gevolg van een 

lagere cliëntengroei dan verwacht zou mogen worden in een ‘normaal’ jaar. Dit verlies kan niet gecompenseerd worden door regelingen in het sociaal domein en deels hoort het bij 
het normale ondernemersrisico.
 •Het gepresenteerde en genormaliseerde exploitatieresultaat 2021 van PSW bedraagt +1,7%. Daarmee valt het binnen de, door Fizi genoemde, bandbreedte.

PSW ziet zichzelf als een maatschappelijk verantwoorde onderneming en heeft kritisch gekeken naar het toepassen van de diverse compensatieregelingen. PSW acht dit
Exploitatiesaldo in het tweede corona-crisisjaar 2021 acceptabel, maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De 
organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.

Ondertekening door het bestuur

Roermond, 16-05-2022
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Bijlage Bonusregeling
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