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Stichting Fier

5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-20
€

31-dec-19
€

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

2

16.083.568
16.083.568

10.569.572
10.569.572

5
6
7
9

2.360.914
7.056.705
4.854.059
14.271.678

2.620.632
2.334
9.648.830
4.541.901
16.813.698

30.355.246

27.383.270

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's I DBC
zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.

-

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen
Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste I jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

8.654.366
8.667.018
17.416.359

94.975
7.586.092
11.624.600
702.006
20.007.673

11

600.851

331.822

12

4.312.450

547.500

6
13

7.430
8.018.156
8.025.586

6.496.275
6.496.275

30.355.246

27.383.270

94.975
-

-
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Stichting Fier

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020
Ref.

2020
€

2019
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning

16

21.296.130

19.882.794

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

17

8.492.807

7.305.832

Overige bedrijfsopbrengsten

18

1.320.692

1.950.903

31.109.629

29.139.528

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

26.289.952

25.904.362

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

730.268

818.283

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

22

Overige bedrijfskosten

23

6.596.818

3.496.855

Som der bedrijfslasten

33.617.039

30.219.501

BEDRIJFSRESULTAAT

-2.507.410

-1.079.972

-83.904

-69.133

-2.591.314

-1.149.105

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

2020

Het resultaat is als volgt verdeeld

C
D
G
I
B
H
J
L
N
K
M
0

€

Toevoeging/(onttrekking):
Opzet en ontwikkeling van hulpaanbod
Methodiekontwikkeling
Reserve huisvesting
Algemeen fonds projecten
Reserve aanvaardbare kosten (ZvW en Wlz)
Algemeen risicofonds gemeentesubsidies
Reserve aanvaardbare kosten (WLZ)
Reserve Sociaal Domein (volwassenen)
Reserve Sociaal Domein (jeugd)
Reserve projecten
Vrije reserve tbv. Hulpaanbod
Overige vrije reserves

-2.591.314

-2.591.314

2019
€

36.877
58.862
-951.197
-11.219
9.051
41.475
-329.941
7 0. 740

-1.149.105
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Stichting Fier
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref.

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
-

Veranderingen in werkkapitaal:
-voorraden
DBC-zorgproducten
-vorderingen
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

20,21
11

730.268
269.029

4
5
7
6
13

259.719
2.592.125
9.765
-324.119

24
24
24

2
2
1

-6.262.595
18.331

3
3
3
3
3
3

-1

2.537.490
1.029.377

12
12
13

9
9

3.108.565
2.828.848

-

-69.133
2.759.715

-1.425.295
1.254

6.050.000
-439.050

Mutatie geldmiddelen

815.106

-69.133

-1.424.041

-6.244.265

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stand geldmiddelen per 1januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

-44.323
4.285.566
-2.335
-1.130.343

-83.904
945.473

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Kortlopend bankkrediet

999.298

-

2019
€
-1.094.824

818.283
-3.177

-63.904

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste active
Desinvesteringen materiële vaste active
Investeringen immateriële vaste active
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
Vervreemdingen deelnemingen en/of
Uitgegeven leningen u/g
Aflossing leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste active
Desinvesteringen overige financiële vaste active

€

-2.507.410

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

2020
€

-2.125.000

5.610.950

-75.000

312.158

1.260.673

4.541.901
4.854.059
312.158

3.281.228
4.541.901
1.260.673

Toelichting:
Het kassiroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Stichting Fier
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Fier is statutair gevestigd te Leeuwarden en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op de
Holstmeerweg 1 te Leeuwarden onder inschrijving 41000503 bij de Kamer van Koophandel.
Activiteiten
Stichting Fier houdt zich bezig met het verlenen van (jeugd)zorg, in het bijzonder SGGZ.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
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 sernipublieke sector (WNT).
Hierbij is tevens rekening gehouden met subsidiebepalingen zoals opgenomen in de subsidieverordening van
de gemeente Leeuwarden, Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van VWS.
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.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continulteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan. Uitzondering hierop is
hetgeen hierna bij vergelijkende cijfers is toegelicht onder het kopje "foutherstel", de betreffende post is
gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers 2019.
Vergelijkende cijfers
Vergelijking 2019
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.
COVlD-19
De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2020
extra kosten gemaakt voor het testen van patiënten 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 als gevolg.
De (meer)kosten en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de
zorgverzekeraars, gemeenten en overige contractpartijen 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
Stichting Fier heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële
gevolgen van COVID-19:
Zorgverzekeringswet
Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus BR/REG-201 57
-

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet
Brieven VNG 25 maart 2020, 3 april 2020, 16 april 2020 en de notities uitwerking afspraken meerkosten (3
juni 2020) en notitie rechtmatigheid (5 juni 2020)
-

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. Veelal was dat echter niet mogelijk en is
gebruik gemaakt van schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentie 2019, de
begroting 2020 en min of meer "normale" maanden in het jaar, rekening houdend met gevolgen van
ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties, verbeterplannen en dergelijke. De
meerkosten 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.
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Stichting Fier
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
COVID-19 (vervolg)
Voorzover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar
zijn, zijnde betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans (5.1.5) en
de toelichting op de resultatenrekening (5.1.10).
De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post "Niet in de
balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen" en daarbinnen het onderdeel "onzekerheden
opbrengstverantwoording (5.1.5 punt 15).
Foutherstel
Bij het jaarwerk 2020 is een fout geconstateerd in de opbrengsten ZvW over het jaar 2019 van in totaal EUR
1.300K. Posten die reeds waren gedeclareerd waren ten onrechte aangemerkt als nog te declareren. Gezien
de materiële afwijking, is een herberekening gemaakt van het vermogen in de vorige jaarrekening. Het
cumulatieve effect is rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt aan het begin van het boekjaar 2020. De
vergelijkende cijfers 2019 zijn aangepast.
Oordelen en schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Verbonden rechtspersonen
De stichting heeft geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld omdat gebruik is gemaakt van de
betreffende vrijstellingen. De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen:
- Stichting Future Factory te Leeuwarden
• De stichting heeft ten doel het drijven van maatschappelijke ondernemingen. Vanwege de in financieel
opzicht geringe omvang is gebruik gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid van art. 407 BWII.9;
• Het eigen vermogen ultimo 2020 bedraagt nihil.
- Stichting Fiere Vrienden te Rotterdam
• De stichting heeft ten doel de financiële ondersteuning van stichting Fier gevestigd te Leeuwarden,
met dien verstande, dat geen steun wordt gegeven voor dekking van een exploitatietekort.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vorming van een fonds;
• Fiere Vrienden heeft geen zeggenschap in de stichting Fier;
• het bedrag van het eigen vermogen bedraagt € 402.187 en het resultaat voor bestemming bedraagt
E-172.715.

Stichting Cliëntgelden Fier te Leeuwarden
• De stichting heeft te doel het ontvangen, administreren, beheren, besteden en restitueren van
gelden en vermogenswaarden ten behoeve van cliënten van Stichting Fier;
• Cliëntgelden Fier heeft geen zeggenschap in de stichting Fier;
• het eigen vermogen en het resultaat zijn nihil.

(jountus
daar reken je op

VOOR !DENr FCA ii FDOELEINDEN BEHORENDE BIJ
CONTROLEVERKLARING, D.D.

Pagina 8

Stichting Fier
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in
de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn
in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar Stichting Fier zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de
balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar
worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot
het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met
betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het
verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de
economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijk
in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is
dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle
of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het
actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat
geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die
dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische
realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit,
wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Fier.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van 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- en terreinen: 0-10%.
• Verbouwingen en installaties: 10-20 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-33%.
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
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot
onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.
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Stichting Fier
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden.
Per balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is
dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-enverliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Financiële instrumenten
Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede
verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te
koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk
worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Indien nodig wordt
rekening gehouden met bijzondere waardevermindering, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg
Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de
kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager
is. De productie van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen
aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die
ontvangen zijn in mindering gebracht.
Indien het totaal van alle onderhanden werk/zorgtrajecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden werk/zorgtrajecten een
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de reële waarde. In dat
geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
reële waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardevermindering, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de instelling,
worden gerubriceerd als financiële vaste activa.
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Stichting Fier
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene reserve,
Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal
Algemene reserve
Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen
binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de
resultatenrekening verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve
gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of
instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van te verwaarlozen betekenis is.
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.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van
panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gewaardeerd op
nominale waarde.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen meteen 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 (nominale waarde).
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Stichting Fier
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in
voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op
de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat. Als dat niet kan dan worden de opbrengsten
slechts verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk
budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten
samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Uitgangspunten (Sociaal domein)
De opbrengsten uit hoofde van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden
verantwoord overeenkomstig de contractafspraken die met de gemeenten zijn gemaakt. De
productieverantwoordingen per gemeente zijn gebaseerd op de geleverde zorg en afgegeven beschikkingen
en gewaardeerd tegen de afgesproken tarieven.
Subsidies en overige fondsbijdragen
Subsidies en overige fondsbijdragen worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenen
Stichting Fier heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op
het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
stichting Fier. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij
het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Fier betaalt hiervoor premies waarvan de helft door
de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt
regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van
de laatste twaalf dekkingsgraden. In januari 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 88,0%. Het vereiste
niveau van de dekkingsgraad is ruim 125%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te
verhogen in twee stappen: per 1januari 2021 met 1,5 procentpunt en per 1januari 2022 met 0,8
procentpunt. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Stichting Fier heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Fier heeft daarom alleen de verschuldigde premies
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Stichting Fier
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESIJLTAATBEPALING
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en
aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het
aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen
danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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.

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de weten regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke (sectorale) regels.

U0untus
daar reken je op

VOOR

1NTIFIcATIE
DOELEINDEN
CONTROLEV BEHORENDE Bij

KLARING D.D.

Pagina 13

Stichting Fier

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
2. Materiële vaste activa

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

13.881.474
1.510.963
685.565
5.566

7.525.505
1.358.822
818.851
866.394

Totaal materiële vaste activa

16.083.568

10.569.572

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Boekwaarde per 1januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

10.569.572
6.262.595

10.002.007
1.387.102

18.331

3.751
-2.497

Boekwaarde per 31 december

16.083.568

10.569.572

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het versta gjaar is als volgt weer te geven:

-

730.268

-

818.283

-

-

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 172.106 aan vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling
alleen het economisch eigendom heeft.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.7.
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Stichting Fier
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
5. Onderhanden werk uithoofde van DBC's/DBC-zorgproducten (DBBCS en overige trajecten)
De specificatie is als volgt:
Onderhanden werk DEC's I DBC-zorgproducten gereguleerd segment
Af: ontvangen voorschotten
Voorziening onderhanden werk DBC's
Totaal onderhanden werk

31-dec-20
€

31-dec-19
€

3.700.405
-1.049506
-289.985

3.497.632
-468.000
-409.000

2.360.914

2.620.632

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ
tm 2017
€
Saldo per 1januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
WLZ 2019
WLZ 2020

2018
€

-

2019
€

-

2.334

-

-2.334

2020
€
-

-

-

-

-

-

-

-2.334
-

2.334

-27.056
-7.430

19.626
-2.334
-27.056
-9.764

-7.430

-7.430

19.626
-

totaal
€

c
a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20
€

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

-

-

7.430
-7.430

31-dec-19
€
2.334
-

2.334

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wis-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

19.626
27.056

129.785
127.451

Totaal financieringsverschil

-7.430

2.334

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Vorderingen op debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Rekening Courant Fiere vrienden
Rekening courant cliëntgelden Fier
Rekening courant Future Factory
Nog te factureren omzet DB(B)C's
Nog te ontvangen DB(B)C's ang

1.606.142
-58.759
187.424
16.446
32.444
27.244

1.897.834
-166.696
44.736
10.228
60.035
12.230
40.920

233.714
1.717.457
889.629
396.117

22.797
1.399.967
424.942
4.973.034

10.250
1.680.912

6.250
763.426

88.398
229.288

41.134
117.993

7.056.705

9.648.830

Overige vorderingen:
Subsidie gemeenten
Nog te factureren DBC's
Nog te ontvangen subsidie Ministerie
Nog te factureren Sociaal Domein

-

(incl. LTA)

Nog te ontvangen bedragen:
Bijdrage fondsen
Nog te ontvangen subsidies
Overige overlopende activa:
Borgsommen
Vooruitbetaalde posten
Totaal debiteuren en overige vorderingen

oelichting:
)e voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 58.759 (2019: € 166.696).
le post 'nog te factureren Sociaal Domein' bedraagt € 2.756.117. Omdat het onzeker is of dit kan worden afgerekend is hierop
en voorziening getroffen van € 2.360.000.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten

4.812.223
2.520
39.317

4.482.405
11.021
48.476

Totaal liquide middelen

4.854.059

4.541.901

oelichting:
le liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
10. Eigen vermogen
31-dec-20
€

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

A

Saldo per
1-jan-2020
€
94.975

Totaal kapitaal

94.975

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
31-dec-2019
€

Bestemmingsreserves:
Opzet en ontwikkeling van hulpaanbod
Methodiekontwikkeling
Reserve huisvesting
Algemeen fonds projecten

316.929
1.159.367
5.902.920
206.876

Totaal bestemmingsreserves

7.586.092

Bestemmingsfondsen

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

-

Kapitaal

Bestemmingsreserves

8.654.366
8.667.018
17.416.359

94.975
7.586.092
11.624.600
702.006
20.007.673

94.975

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

Resultaatbestemming
€

94.975
-

-

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€
316.929
1.159.367
5.902.920
206.876
7.586.092

-

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

Resultaatbestemming
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten (ZvW en WLZ)
Algemeen risicofonds gemeentesubsidies
Reserve Sociaal Domein (volwassenen)
Reserve Sociaal Domein (jeugd)

10.686.769
558.911
46.309
332.611

-2.591.314

Totaal bestemmingsfondsen

11.624.600

-2.591.314

378.920

Saldo per
31-dec-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige reserves:
Reserve projecten
Vrije reserve tbv. Hulpaanbod
Overige vrije reserves

215.922
486.084

Totaal algemene en overige reserves

702.006

31-dec-19
€

-

Saldo per
31-dec-2020
€
-

-

Saldo per
31-dec-2020
€
8.095.455
558.911

46.309
332.611

-

94.975

-

8.654.366

Saldo per
31-dec-2020
€

215.922
486.084
-8.667.018

8.667.018

-7.965.012

8.667.018

-
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn de reserves binnen het eigen vermogen geevalueerd. Voor de
bestemmingsresrves is momenteel geen beleidsmatige noodzaak, de bestemmingsfondsen zijn beperkt tot het deel waar een
beperking vanuit de financiering van de zorg op rust. De resterende deel is toegevoegd aan de overige Vrije reserves. Deze
kunnen worden aangewend binnen de beperkingen van de statutaire doelstelling van Fier.

Betreft in het verleden gestort kapitaal.
Wettelijke reserve die wijzigt door toevoegingen en onttrekkingen die ontstaan als gevolg van de exploitatieresultaten van ZvW en
WLZ. Deze reserve mag enkel worden aangewend ter uitvoering van ZvW en WLZ.

Deze reserve is ontstaan uit exploitatieresultaten inzake subsidie vrouwenopvang van de gemeente Leeuwarden en mag alleen
worden besteed met toestemming van de gemeente Leeuwarden

gemene vrije reserve ontstaan vanuit de resultaten van de activiteiten en is aanwendbaar binnen de statutaire doelstelling.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
11.

Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

-

Saldo per
31

groot onderhoud

- dec

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

- 2019

€

Saldo per
31-dec-2020
€

331.822

332.000

62.971

-

600.851

331.822

332.000

62.971

-

600.851

-deelneming Stichting Future Factory
Totaal voorzieningen

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

31-dec-2020
600.851

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
oelichting per categorie voorziening:

/oorziening ciroot onderhoud
2018
et betreft hier een egalisatievoorziening voor onderhoud van gebouwen en terreininrichting. Onderhoudsplannen uit
ggen ten grondslag aan deze voorziening.

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan eenjaar)
31-dec-19
€

31-dec-20
€

De specificatie is als volgt:
Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

€
€

5.648.450
510.000

€
€

37.500
510.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

€

6.158.450

€

547.500

2019
€

2020
€

Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

2.672.500
6.050.000
2.195.010

2.747.500

Stand per 31 december

6.527.490

2.672.500

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Af: aanpassing presentatie leningen ABN-AMRO als kortlopend
Stand langlopende schulden per 31 december

369.040
1.846.000
4.312.450

2.125.000

-

75.000

547.500

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< I jr,), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> I jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

2.2 15.040
4.3 12.450
4.982.290

2.125.000
547.500
510.000

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.
het contract
De lening ABN-AMRO zijn als kortlopend gepresenteerd omdat op dit moment niet wordt voldaan aan de eisen in
in 2021 zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de ABNAMRO Bank luiden als volgt:
• eerste bankhypotheek ad €2.500.000 (plus 40% voor rente en kosten) op het pand gelegen aan Holstmeerweg 1, 8936 AS, te
Leeuwarden.
• verpanding van de vorderingen.
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rababobank luiden als volgt:
• eerste bankhypotheek ad € 5.000.000 (plus 35% voor rente en kosten) op het pand gelegen aan de Burgermeester Schalijlaan
66-84, 2908 LS, te Capelle aan den Ijssel.
• overige pandrechten
• Voor de lening bij Stichting Fiere Vrienden ad €510.000 zijn geen zekerheden verstrekt.
13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Schulden aan (krediet)instellingen:
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Presentatie lening ABN-AMRO als kortlopend
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
(ORT)
Nog te betalen salarissen

471.777
369.040
1.846.000
1.250.275
30.402
182.546

470.849
2.125.000

1.840

1.136

140.000

83.378

430.634
1.219.267
81.451
872.537
1.093.473

21.763
862.545
33.331
755.719
868.424

28.914

21.458

8.018.155

6.496.275

Overige schulden:
Borg clïenten
Nog te betalen kosten:
Accountantskosten
Vooruitontvangen opbrengsten:
Subsidie/bijdrage nog te besteden
Vooruitontvangen subsidies
Overige schulden
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva
Totaal overige kortlopende schulden

1.081.493
20.947
150.231

roelichting:
n de nog te besteden subsidies is een bedrag ad €414.000 opgenomen inzake de zorgbonus.
De vooruit ontvangen subsidies zijn opgebouwd op subsidie gerelateerde activiteiten. De grootste bedrag ad € 207.000 is bedoelc
ioor de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Huurverplichtingen
Fier beschikt over huurlocaties in Leeuwarden, Rotterdam, Den Haag, De But en Groningen. Deze verplichtingen hebben een
looptijd van minder dan I jaar. De maandelijkse huurverplichting over 2020 bedroeg circa €46.500 (2019 29.000). De stijging is
hoofzakelijk veroorzaakt de nieuwe locatie voor de crisisopvang, die per april 2020 in gebruik is genomen.
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 materiele nacontroles zijn
vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans
Het contract voor de Hoog Specialistische .Jeugdhulp in Friesland is in de komende jaren verlieslatend. Omdat we in gesprek zijn
over aanpassing van het contract is hiervoor in de jaarrekening 2020 geen voorziening getroffen omdat wij op basis van de
lopende gesprekken verwachten dat de financiële knelpunten geheel of grotendeels worden opgelost.
Zoals is toegelicht bij het onderdeel "vergelijkende cijfers" is de jaarrekening 2020 op een aantal onderdelen minder goed
vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2019. Dit is o.a. het geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen.
Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 16 van de jaarrekening. Van deze opbrengsten is een bedrag ad €
569.889 nog niet vastgesteld. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel sprake van een unieke situatie en
kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige discussie ontstaat over een (beperkt) deel van het bedrag.
Aanvullend is op basis van de compensatieregeling vraaguitval een bedrag gedeclareerd van € 626.877 over de periode van juli
tot en met december 2020. Omdat de compensatieregeling in beginsel bedoeld is voor de periode van maart tot en met juni 2020,
wat leidt tot een hogere mate van onzekerheid, is het declareerde bedrag niet verantwoord in zowel de balans, als de exploitatie.

Aansprakelijkstelling
Fier is aansprakelijk gesteld voor geleden schade, ter hoogte van € 374.941. De rechtbank heeft Fier in het gelijk gesteld. De
tegenpartij is tegen die uitspraak echter in hoger beroep gegaan. Naar verwachting wordt deze rechtszaak gewonnen door Fier,
waardoor er geen schuldenpositie is opgenomen in de jaarrekening 2020.
VPB-plicht Jeugdzorg
Op 13 december 2019 is in de Staatscourant het (aangepaste) beleidsbesluit subjectieve vrijstellingen ex artikel 5 Wet op de
Vennootschapsbelasting (Wet Vpb) gepubliceerd. Dit besluit bevat verduidelijkingen voor jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen voor
wat betreft de beoordeling van hun vennootschapsbelastingplicht en de mogelijkheden om een beroep te doen op de
zogenoemde 'zorgvrijstelling' ex artikel 5 lid 1, onderdeel c Wet Vpb. Per instelling moet worden getoetst of en in hoeverre een
onderneming wordt gedreven en zo ja, of aan de wettelijke voorwaarden voor een subjectieve vrijstelling zoals de zorgvrijstelling
ex. artikel 5, lid 1, onderdeel c wordt voldaan. Het gepubliceerde besluit bevat voor jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen relevante
informatie voor de beoordeling van hun Vpb positie en meer in het bijzonder de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op
een subjectieve (zorg-) vrijstelling.

Fier een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht. Uit deze analyse blijkt dat Fier voldoet aan de
vereisten van de zorgvrijstelling.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€
Stand per 1januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1januari 2020
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- mutatie activa in uitvoering
- terugname bijz. waardeverminderingen
-

desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2020
aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
-

Boekwaarde per 31 december 2020
Afschrijvingspercentage

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

2.604.636

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële

Totaal

activa

vaste

€

€

866.394

15.209.622
43.435
4.683.485

750.601

3.462.486
43.435
2.147.099

1.785.785

7.525.505

1.358.822

818.851

866.394

10.569.572

6.510.186

428.993

184.244

-860.828

6.262.595

154.218

274.552

301.499

730.269

10.462

58.624

69.086

8.162
2.300

42.593
16.031

6.355.968

152.141

-133.286

-860.828

5.513.995

14.786.292

2.730.256

5.566

904.819

3.881.017
43.435
2.413.489

21.403.131
43.435
5.362.999

13.881.473

1.510.963

685.565

8.276.106
-

-

-

0%-10%

10%-20%

-

-

-

50.755
18.331

-

-

-

2.044.691

-

5.566

16.083.567

10%-33%

CE)
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BIJLAGE
5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

AfsluitLeninggever I
datum

Hoofdsom

Totale
I
loop-tijd

Soo
lening

Werke- Restschuld
Nieuwe
I
I
I luke- 131 december leningen in
2020
2019
rente

I

Restschuld I
I Restschuld
31
december
over 5 jaar
2020

Aflossing
in 2020

I

Resterende
looptijd in
jaren eind
2020

I

Aflossingswijze

I

Aflossing
2021

Gestelde
zekerheden

I

I

%
ABN AMRO
Bank

1-apr-15

2.050000

5

hypothecair

1,75%

2.050.000

-

2.050.000

ABN AMRO
Bank

1-apr-15

450.000

6

hypothecair

1,70%

112.500

-

37.500

St. Fiere
Vrienden

1-apr-17

510.000

11

onderhands

3,00%

510.000

-

-

ABN AMRO
Bank

1-apr-20

2.050.000

10

hypothecair

1,00%

-

Rabobank

1-jun-20

750.000

10

hypothecair

1,35%

-

Rabobank

1-jun-20

790.000

10

hypothecair

1,10%

-

Rabobank

1-jun-20

2.460.000

10

hypothecair

1,35%

-

Totaal

i

2.672.500

I

0

Inl keer op
1-4-2020

4 maanden

lineair
(17.500 per
kwartaal)

510.000

7

In 1 keer op
1-1-2028

€ 1.302.000

9

per kwartaal

€

-

75.000

€

-

510.000

€

-

Holsmeerweg 1 te
Leeuwarden +
verpanding
vorderingen

-

75.000 Holsmeerweg 1 te
Leeuwarden +
verpanding
vorderingen
geen

-

136.000 Holsmeerweg 1 te
Leeuwarden +
verpanding
vorderingen

2.050.000

68.000

1.982.000

750.000

19.245

730.755

€

345.855 114 maanden lineair (6.415
per maandi)

76.980 Burgemeester
Schalijlan 66-84 te
Capelle aan den
Ijssel

790.000

20.265

769.735

€

364.435 114 maanden lineair (6.755
per maand[)

81.060 Burgemeester
Schalijlan 66-84 te
Capelle aan den
Ijssel

2.460.000

-

2.460.000

6.050.000 1 2.195.010 1
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€ 2.460.000 114 maanden In 1 keer op
1-6-2030

-

Burgemeester
Schalijlan 66-84 te
Capelle aan den
Ijssel

369.040

6.527.490 1 € 4.982.290 1
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet landelijk
Opbrengsten WLZ
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Jeugdwet regionaal
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Opbrengsten landelijke volwassen zorgprestatie
Overige zorgprestaties

2020
€

2019
€

7.406.415
6.753.322
160.790
1.343.792
2.282.728
2.602.138
746.945

4.658.615
8.330.278
213.402
1.309.312
2.258.237
20.890
2.957.482
134.578

21.296.130

19.882.794

-

Totaal

Toelichting:
De opbrengsten zorgverzekeringswet in 2020 zijn hoger dan in 2019, o.a. vanwege een afboeking van EUR 1,3 MLN in 2019.
de daling van Jeugdwet landelijk ligt de lagere bedbezetting als gevolg van Corona ten grondslag.
De overige zorgprestaties hebben betrekking op
Continuiteitsbijdrage COVID-19
Meerkosten COVID-19
RZA

482.179
259.647
5.118

17, Subsidies
2020
€

2019
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies on EU-subsidies

2.100.123
278.606
1.495.506
355.594
4.337.799
-74.822

2.221.611
289.868
680.766
382.499
3.781.781
-50693

Totaal

8.492.807

7.305.832

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De stijging van de subsidie wordt enerzijds verklaard door een toename van de activiteiten in Rotterdam en anderzijds een uitbreiding
van bestaande activiteiten.
18. Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Overige baten
Overige fondsen en opbrengsten
Eigen bijdrage cliënten
Verhuur woonruimte sari derden
Presentaties

2020
€

2019
€

-111.879
1.249.690
96.884
72.633
13.364

265.041
1.461.855
96.502
80.386
47.118

Totaal

1.320.692

1.950.903

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De overige baten zijn afgenomen door afronding van verschillende projecten.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN
19, Personeelskosten
2019
€

2020
€

De specificatie /s als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

19.522.386
3.277.615
1.668.627

18.906.625
3.064.585
1.665.532

Andere personeelskosten:
Studiekosten
Overige personele kosten
Ontvangen ziekengeld
Ontvangen subsidies
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

193.603
763.179
-440.537
-11.774
24.973.098
1.316.855

233.686
946.191
-401.101
-20.033
24.395.485
1.508.878

Totaal personeelskosten

26.289.952

25.904.362

366

369

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

oelichting:
Ielangrijkste oorzaak in de stijging van de lonen en salarissen zit in de CAO stijging (3,25%) en aanvullende reserveringen met
etrekking tot sociale lasten.
'1 de kosten van personeel niet in loondienst zijn onder meer kosten van onderaannemers opgenomen.
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste active
2020
€

De specificatie is als volgt:

2019
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste active
- materiële vaste activa

730.268

0
818.283

Totaal afschrijvingen

730.268

818.283

-

oeiichting:
)e afschrijvingskosten zijn afgenomen omdat de economische levensduur is bereikt van diverse materiele vaste activa.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
2020
€

2019
8

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

367.791
1.632.843
310.357

330.634
1.634.423
277.927

Onderhoud en energiekosten:
Onderhoud
- Energiekosten gas, electra en water
- Overige huisvesting
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

488.198
264.798
722.229
557.635
2.252.967

190.124
115.557
512.418
378.774
56.998

Totaal overige bedrijfskosten

6.596.818

3.496.855

De specificatie is als volgt:

-

oelichting:
)e post overige huisvestingskosten bevat onder meer de post beveiligingskosten ad € 397.000. Dit zijn de externe kosten van de
eveiliging op de locaties in Leeuwarden en Rotterdam.
:oals toegelicht bij punt 7 van de toelichting op de balans, is een voorziening getroffen op de post 'nog te factureren Sociaal Domein'
'oor € 2.360.000. De kosten hiervan zijn opgenomen in de post 'dotaties en vrijval voorzieningen'.

24. Financiële baten en lasten
2020
€

De specificatie is als volgt:

83.904

Rentelasten

2019
€
69.133

C®untus
daar reken 1e op
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
2019
€

2020
€

28. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
I Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (wo. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
4 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

102.475
120.559

42.350
157.485

232.182

201.020

roelichting:
)e toename is hoofdzakelijk veroorzaakt door de meerwerk EUR 54.000 vanuit de controle 2019.

29. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is weergegeven op de

0 ta
99
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Verantwoordingsmodel WNT 2020
WNT-verantwoording 2020 stichting Fier
De WNT is van toepassing op Stichting Fier. Het voor Stichting Fier toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000,- klasse IV
(zorg- en jeugdhulp).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

LGegevensr'N 1
5. van

L.E.

bedrag en :t4

Voorzitter Raad van Bestuur

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)7

[01/01]

Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging

[01/01]

[31/12]

-

[31/12]

1

1

ja

ja

163.192

163.292

12.148

12.148

Dienstbetrekking?'
Bezoldiging'
Beloning plus belastbare
nkostenverooedingen

-

lid Raad van Bestuur

1/b..,qu

Individueel toepasselijke
I ezoldiciinosmaximum'°

185.000

5.0

onverschuldigd betaald en nog niet
teruciontvangen bedrag"
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan"
Toelichting op de vordering wegens
cnverschuldiode betalino'

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Voorzitter Raad van Bestuur

lid Raad van Bestuur

Gegevens 2019'
'TT1!1Ile

bed ragenW4
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
7019
Omvang dienstverband (als
leeltildfactor in fte'

[01/01]

Dienstbetrekking'
Bezoldiging'
Beloning plus belastbare
cekostenverooedincien

-

[31/12]

[01/01]

-

[31/12]

1

1

ja

ja

157.786

157.786

12.214

12.214

Bezoldiging

170.000

170.000

Individueel toepasselijke
ezoldiaincrsmaxi mum'°

179.000

179.000

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Coultus
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lb. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Til te, 5

R.M. van1 1V :1V1i, F-I,,
Functiegegevens'
Aanvang en einde functievervulling in
2020

[01/01]

[01/01]

[31/12]

-

1l1fl Ffl.re o
Lid

Lid

Voorzitter

[31/12]

-

[01/01]

[31/12]

-

Bezoldiging
15.263

10.175

10.175

27.750

18.500

18.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigcle betaling7

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging'
Individueel toepasselijke
,ezoldipingsmaximum'
Onverschuldigd betaald en nog niet
erugontvengen bedrag'

Gegevens 2019

R. M. van
Functiegegevens'
Aanvang en einde functievervulling in
2019

Maimberg

E.J. iii,ie,,e

Lid

lid

[01/01]

-

[01/01]

[31/12]

-

[31/12]

[01/01]

-

[31/12]

Bezoldiging
Bezoldiging3
Individueel toepasselijke
hezoldioingsmpximum

Gegevens 2020
iunctiegegevens2
Aanvang en einde functievervulling in
2020

14.765

9.845

9.845

26.850

17.900

17.900

T1eaiii.

T,Klein huis
[01/01]

-

Lid

Lid

Ltd

[01/01]

[31/12]

-

[31/12]

[01/01]

Bezoldiging
Bezoldiging'
Individueel toepasselijke
hezoldiginosmeximum'
Onverschuldigd betaald en nog niet
terutiontvancien bedrag'
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling'
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 'n
2019

[31/01]

10.175

10.175

848

18.500

18.500

1.567

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

W.Kleinhuis
Lid

Lid

[01/01]

-

iIp
der Kam

N1
[01/01]

[31/12]

Bezoldiging
Bezoldiging'
Individueel toepasselijke
ezoldiginosmaximUmi

-

-

[31/12]

Lid
[01/01]

-

[31/12]

9.845

9.845

9.845

17.900

17.900

17.900

VOOR IDENTIFICATIEDOELEINDEN BEHORENDE BIJ
CONTROLEVERKLARING D.D.
Pagina 29

Gegevens 2020
bedragen

x

C

Functiegegevens'
Aanvang en einde functievervulling in
2020

Lid
[01/02] - [31/121

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
hezoldininosmpdmum
Onverschuldigd betaalden nog niet
rerupontvengen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toepestSan'
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling'

9.327
16.933
N.v.t.

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

Gegevens 2019
Functiegegevens'
Aanvang en einde functievervulling in
2019

Lid
N.v.t.

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
5ezoldioinosmaxi mum

N.v.t.
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Fier heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 31-05-2021.
De raad van toezicht van de Stichting Fier heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 31-05-2021.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die hier zouden moeten worden vermeld
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

L.E. Terpstra
Voorzitter Raad van Bestuur

R.M. van Erp-Bruinsma
Voorzitter Raad van Toezicht

S. van Duke
Lid Raad van Bestuur

J. Bonnema
Lid Raad van Toezicht

E.J. Finnema
Lid Raad van Toezicht

M.J.J.M Maimberg
Lid Raad van Toezicht

J.J. Tiemersma
Lid Raad van Toezicht

P. Zorko
Lid Raad van Toezicht
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 19, dat het behaalde resultaat ter Vrije beschikking staat van
raad van bestuur.
5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Fier heeft nevenvestigingen in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, de But en Groningen.
5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
5.2.4

Meerkosten corona

Overzicht waarin de naar rato verdeling ten aanzien van de meerkosten corona is opgenomen.
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020
Versie: 1.01. d. d. 3 maart 2021

Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Stichting Fier
Leeuwarden
41000503

2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de
gatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en
handhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorg financiers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de
rrekening 2020 voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorg financiers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig

De coronamaatregelen zetten onze maatschappelijke opdracht onderdruk: zorgdragen voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. De Coronapandernie en alle
maatregelen die daarmee samenhangen hebben op veel van de kinderen, jongeren en volwassenen die bij Fier in behandeling zijn een behoorlijke impact: stress, spanning maar ook verergering van
klachten doordat er steeds minder mogelijk is en klachten en problemen hierdoor weer centraler komen te staan. We volgen de richtlijnen van het RIVM, we gaan daar verstandig mee om en zoeken
daarbij naar de mogelijkheden die de richtlijnen bieden zodat de zorg, het onderwijs en deelname aan de leerbedrijven zo min mogelijk stagneren. Dit is niet alleen belangrijk voor cliënten maar ook voor
onze professionals: contact blijven houden met je collega's. Met elkaar zochten we naar manieren om cliënten toch te blijven zien en te ondersteunen - hoe ingewikkeld dat in het begin ook was. De
digitale hulpverlening nam een vlucht, we kregen handigheid in het produceren van mondkapjes in ons LAP-atelier en onze gebouwen werden snel Corona-proof ingericht, zodat cliënten konden blijven
komen.
Financieel had (en heeft) de Corona pandemie ook de nodige gevolgen. Eris sprake van omzetverlies doordat er minder cliënten binnenkwamen en dus een lagere bezetting. Met name in de tweede
helft van 2020 was dit effect groot. Aan de andere kantzijn er ook meerkosten gemaakt om de zorg te blijven leveren zoals voorheen: bijvoorbeeld meer digitaal werken en online hulp bieden. Dit zorgde
voor bijvoorbeeld extra investeringen in systemen om dit voor elkaar te krijgen.
Dok ultimo 2020 is de situatie nog niet 'normaal' te noemen, wij hebben nog steeds te maken met de effecten van Corona.
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Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie
Compensatie personele meerkosten corona
Compensatie materiële meerkosten corona
Corona-compensatie uit hoofde van NOW*
Overige corona-compensatie
Totaal toegekende corona-compensatie

WIZ

-

€
€

€
208 €
12 €

Zvw
110.922
48.165 €
2.790 €

€

220 €

161.876

€

Wmo

€
6.454 €
374 €

Jw
889.769
107.556
6.049

6.828

Fz

€
€
€

-

€

Overig
108.365 €
83.221 €
4.820 €
€
€
196.405 €

Totaal
1.109.056
245.603
14.044

€

626.877

1.368.703

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie
2020**
Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie

€

220 €

161.876 €

6.828 €

376.497 €

C

196.405 €

741.826

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie
-jaarrekening 2020
begroting 2020
-jaarrekening 2019

€
€
€

161.010 €
271.930 €
213.402 €

7.568.291 €
5.846.891 €
4.658.615 €

1.350.620 €
1.736.404 €
1.309.312 €

9.412.545 €
10.770.236 €
10.588.515 €

€
€
20.890 €

12.617.163 €
15.482.826 €
12.348.794 €

31.109.629
34.108.287
29.139.528

-

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde coronacompensatie 2020 in opbrengsten 2020

€

0,14%

2,14%

0,51%

626.877

4,00%

-

-

1,56%

2,38°i

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

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020
Aanvullend is op basis van de compensatieregeling vraaguitval een bedrag gedeclareerd van € 626.877 over de periode van juli tot en met december 2020. Omdat de compensatieregeling in beginsel
bedoeld is voor de periode van maart tot en met juni 2020, wat leidt tot een hogere mate van onzekerheid, is het declareerde bedrag niet verantwoord in zowel de balans, als de exploitatie.
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Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening
begroting 2020
jaarrekening
2020
2019
€
-231.314 €
275.825 €
-1.149.105
-0,74%
0,81%
-3,94%
nv,t.
-1,55%
3,20%

Resultaat boekjaar
Resultaatratio (resultaat boekjaar! opbrengsten 2020)
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 toy, begroting 2020 en jaarrekening 2019

Verloop resultaat(ratio)
€500.000

-

2,00%

-

1,00%
j'

begroting 2020

jaarrekening 2019

000

£(500.000)
£(1.000.000)

-3,00/s

-

-4,00%
€(1.500.000)

-5,00%
Resultaat boekjaar

—e--Resultaatratio (resultaat boekjaar! opbrengsten 2020)

Toelichting op het verloop van het resultaat! de resultaatratio
In het jaar 2019 was het resultaat zeer negatief. Als gevolg van ingezette procesverbeteringen, was de prognose om in 2020 een klein positief resultaat te maken. Uit de resultaatratio is af te leiden dat
wanneer de compensatie over het tweede halfjaar 2020 wordt meegenomen, er sprake is van een positief resultaat. De opgenomen compensatie is niet voldoende geweest om de schade als gevolg
van corona te compenseren.
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