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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.í.í GECONSOLIDEERDE BALANS PER 3í DECEMBER 202í
(na resultaatbestemming)

Ref.

ACTIVA

Vaste activa

lmmateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

3í-dec-2í 31-dec-20
€

0
2.082.723

0
1.888.261

€

1

2
2.082.723

30
4 360.259
5 9.763.853
ffi

1.888.261

0
456.330

7.794.533

Vorderingen uit hoofde van subsidies
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden (ten hoogste í jaar)
Schulden uit hooÍde van subsidies
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva

8.250.863

12.2í']6.U35 10.139.124

Ref. 3í-dec-2í 3í-dec-20
€ €

6
70.683

183.069
5.4s6.969

70.683
0

4.793.178

7

5.710.721

387.541

2.389.836
3.718.736

4.863.861

852.424

1.084.328
3.338.512

@
8
I

6.108.572

12.206.835 10.139j24
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

Belastingen

RESU LTAAT NA BELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve

Ref 2021 2020
€€

11

12

13

25.658.967

119.922

222.736

25.223.724

6s.000

269.793

26.001.625

14 20.938.867

334.73415

16 3.365.181

25.558.517

20.218.313

195.167

3.487.066

24.638.782

1.362.843

-48.604

23.900.546

1.657.971

-10.60917

18

1.314.239

467.379

1.647.362

0

846.860

2021

1.647 -362

2020
€€

663.791
183.069

-------.---Í6T61I

1.647.362

1.64t.36iz

]
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2021 2020

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen
- mutatíes voozieningen

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Vennootschapsbelasti ng

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
lnvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
lnvesteringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa

Totaal kasstroom u it investeringsactiviteibn

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten

Totaal kasstroom u it ti na nc ieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

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

15
7

€

334.734
-464,882

96.071
1.305.509

380.224

-467.379
8

-48.612

-529.196
0
0
o

€

1.362.843

-130.148

1.781.804

€

195.167
323.214

271.606
-337.048

1.O23

42
-í0.651

-616.481
9.476

0
0

€

1.657.971

518.381

-64.419
2.111.933

-'t0.609
2.101.324

-607.005

1.494.319

6.300.214
7.794.533
1.494.319

18
17
17

4
3,8
I

2
2
1

1

3.014.498

-515.983
2.498.515

-529.196

1 .969.319

7.794.533
9.763.853
1.969.320

Deloitte Accountants e.G
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2.1.4.1 Algemeen

Activiteiíen Limburs (hierna: Bureau Jeugdzors Limburs) is:t1t::]| 
fJ.l-ï':1'XL:iÏïtJ$f

Stichting Burea.u je_t19:1"iffiffi:Ë 33 in Roermond, en is geregistreerd ont

Roermond, oP het adres 5

BureauJeugdzorgLimburgkomtopvoorieugdigen.inLimburgdie(ernstig)inhunontwikkelingworden
íËài"óiÀót,",*:l:::'"1ïïï.,iÏe[:l*,fi:'.:mbursuitvoerinsseeft 

:

-'J,.fi :Xl"ï:l'j:f |ï1."r"#ï'".'""ïiffi ffi àntescnikb-aarneid

- oreventie en t<inderOescn-e'mingtt""t'"gelen 
(drang)

- 
.kinderbescher.ingrr""ti"iàiJn 

"n 
.""1r"gelen ieugdrecrasserrng'

GroepsverhouÍtnq?'- .-^staat aan het hoofd van de groep waarbii Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden

Bureau Jeugdzorg Limburg

uffi;;;in i; *risolidatie wordt opsenomen'

Y::1Ê::-:rfri;;"í']o"h"o"nkins 
op her boe tsaat 2021dat is seëindisd op balansdatum 31 dêcember 2021 '

Grondslagen voor het opstellen van de iaarreken'ln." 
O" Regeting Jeugdwet en daarmee de Richtlijn voor

Ë" 
'""rt*lï"g 

is opgesteld in overeenstem1l'ls-T:

il Ë*;;Ëeving-hooÍdstuk 655 Zorginstellingen'

De grondstagen 0," *oro"ÏiiïsËpáJïJo|. o" *"lrdering van TI"-"-:n 
passiva en het resultaat ziin gebaseerd

op historische *ott"n' 
'"n'Uàn"iJl*àrmetd 

in de verdere grondslagen'

sfi{#ÏËí*fr+l#iul1*ltlf ucfi$Ëft Ï.p,tiÍïqii#Í.i"Í'!$'iÍi'ff 
""

H:"irf Éfi*ïJi:ïiiJ:iilïïÏlï:É;Ë"n"ti'"'zozten'seáenffi l;:[:ii+ïlfjiil"'
met de semeent"n, u"nr3i,",ïJ;';;;p dat de,ma*'irale contractduur van 4lae" *-:';Ë"r"irt 

ou", o" tot

rust en zekerheio. rn zorË'iJoà" *" .*'1".t'.n!,ï'on"'"""::i;ïj:XïH'ff:,ru"''i"lr"" ons in de 
.

!tan; k;;ils van een fair tarieÍ dat voor 2021 l: 9:]::ilï:.jïff5;;;;*oo-rde zors aan criënten te 
'

sfl ::ïHx':*ïíulffi $:lkÈir';r**:mn:r::ilnff.ffi ïff.ïïï'ï'''i""à'0"
continuÏteitsveronderstelling'

vergetiiki1g ,"t y:?.'::ÁiÍj;ï. 
""" 

resutraatbeparing ziin onsewijzigd ten opzichte van voorgaand laar'

De grondslagen van wa

Vergetíikende ciifers 
.

De ciifers voor 202Qzun, waar nodig, geherrubriceerd om vergeliikbaarheid-met 2021 mogeliik te maken' lndien

2020 is seherrubriceeÍJ'ttff;it ';ïJtelichtins 
#i.Ï;;i;nËnoe onderoeel vermeld'
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WMRDERING EN RESULTAATBEPALING
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1,4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Oordelen en schatíingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, én 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 hezien en in toekomstige perioden

waarvoor de heziening 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:
- voorziening jubileumuitkeringen;
- vooziening voor arbeidsongeschiktheid;
- vooziening verlieslatende contracten.

Grondslagen voor de consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de Íinanciële gegevens van de instelling en haar

dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. De

geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de

resultaatbepaling van Bureau Jeugdzorg Limburg. Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere
grondslagen hanteren zijn omgerekend naar de grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en

in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.

De volgende stichting is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening:

- Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (KvK 66012198, gevestigd te Roermond).

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verbo n d e n rec htspersone n
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en een

natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de instelling. Dit betreÍfen onder meer de relaties tussen de

instelling en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities.

Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een

bedrag in rekening is gebracht.

Bureau Jeugdzorg Limburg is transacties met verbonden partijen aangegaan die onder normale

marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden :

. doorbelasting afname diensten centraal bureau op basis van een onderliggende overeenkomst.

')
Deloittê Accountants B.\4
Voor identifi catiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
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2.í.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.2 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 kasstroomoveaicht zijn in de

jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen

naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard

zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het

bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder

verplichtingen worden mede vooaieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de

balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot

een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er

sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische

voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's

waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief

of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in

de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voozieningen die dienen te worden

getroffen in samenhang met de transactie. lndien 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 Bureau Jeugdzorg Limburg.

Pagina 6
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StichtÍng Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa
De gebouwen en -terreinen, installaties en inventarissen, vervoermiddelen en automatisering worden

gewaardeerd tegen hun kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de

activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De afschrijvingstermijnen

van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de venirrachte economische levensduur van het vast actief.

Daarnaast wordt rekening gehouden met een restwaarde aan het einde van de economische levensduur.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele

restwaarde van de individuele activa. Er wordt aÍgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het

beoogde gebruik, rekening houdende met een activeringsgrens van € 2.500. Op terreinen (grond) wordt niet

afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
. Gebouwen : 2,5%.
. Telefooninstallaties :'l 6,7%.
. Telefoontoestellen :33,33%.
. lnventaris :10%.
. Automatisering: 33,33%.
. Vervoermiddelen'. 2ïo/o.
Groot onderhoud:
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden

tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de

componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende

delen.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reéle waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan

geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op

grond van verwachte oninbaarheid.

Een vordering uit hoofde van subsidies of een schuld uit hoofde van subidies is het aan het einde van het

boekjaar bestaande verschil tussen het werkelijke subsidiebaten en de onfuangen voorschotten.

Vorderi ng Com pensatie tran sitievergoedingen (UWV)

Een vordering op het UWV, welke voortvloeit uit de Regeling Compensatie Transitievergoeding, welke op 26

februari 2019 is gepubliceerd. Deze regeling maakt het mogelijk om met terugwerkende kracht de uitgekeerde

transitiegelden die zijn uitgekeerd aan langdurig zieke medewerkers bij beëindiging van het dienstverband onder

voorwaarden terug te vorderen van het UWV. De vordering heeft betrekking op reeds uitgekeerde

transitievergoedingen in de periode 2015 tot en mel2021 én op korte termijn te verwachte uit te keren

transitievergoedingen, zoals ook in de vooziening voor arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen.

Pagina 7
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene reserve, Bestemmingsreserves en

Egalisatiereserve.

Algemene reserve
De Algemene reserve dient als buffer van de organisatie voor het opvangen van tekorten op die activiteiten

waaryoor geen subsidie wordt ontvangen.

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

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

EgalisatiereseNe
De Egalisatiereserve vertegenwoordigt het cumulatieve exploitatiesaldo op de (gesubsidiëerde) jeugdzorg.

Eventuele tekorten en/of overschotten worden integraal hiermee verrekend.

Voonieningen

Algemeen
Voozieningen 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 waaryan 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, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is

of de vooziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voo rzi e n i ng j u b i I e u mve rp I i chti ng e n
De jubileumvooziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen [exclusief gratificaties bij

pensioneringl. De vooziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijÍkans en leeftijd. De gehanteerde

d isconteringsvoet bed raagt 1 
o/o (2020 : 1 

o/o).

Vooni e n i ng wac htge I dve r pl i cht i nge n
Voor de in de toekomst te betalen personeelskosten in het kader van de wachtgeldregeling als gevolg van de

decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten, is een vooziening gevormd. De verplichting betreft de

contante waarde van de toekomstige wachtgelden aan boventallig personeel.
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1,4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULT

2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbePaling

i:1?3ïil- -ordt bepaard ars het verschit tussen-debaten en de lasten over het verslagiaar' met

ililË;il "àn 
o" ni",uo#'"àïï"à''"'0"'31iï'li::i".1'" ixïr*::p":ï*ï1ffi,,ï:ï::l potentieer'

ffi ::ïïï#tï'*ip:f 
"+:"*f 

*t**HrÏtrrÍtre:ffi Í*m"x'ruinÏry,*::,:r
:5Íiï,ïfiï*il;ïX?l'il Ï#;Ë. '""1"3r:lllilï1i#iï"":ÏïÏ|ï'ffi;;"", 

r."n worden

vermeerderingvaneenverplichting,heeftplaatsgevor

lïtïïÈHr;"erantuvooro in het jaar waari. 9::1:Hi*';jïlltïf;ïXï'ï"ï:',ïï:::ïiïking 
senomen

i"Ë i"à, **rin deze voorzienbaar ziin' De overtge

ï"r.'àno"ri"o" waarop deze betrekking hebben'

Baten (waaronder nasekomen budsetaanpassinsen) en lasten uitvoorsTg:^'lË#:JlJ::i:Jixïtá::tt"

oeconstateerd, worden ":Ï:ïiffiiËito"g""k"no' 
ln het seval van een seco

Ë""ii.*";";;t routherstel toêsepast'

opbrengsten.. . , .^,?nen van diensten worden.in de resultatenre*""t9^"."Ï:tJ:i#ï::$ïil!t"n 
u"n

ODbrengsten uit het ven€

ïi:ll;;,il',ffi ïJí#;ii**u:**:ru:r"n'ïlÏï'Ëk'"'#ïïn:ïïx#ft ïrïï
bepaald en de reeds gemaakte kosten en d" \9t-Ïl
dienstvertening t" uortoJ"ïlp"ËJti**orr. Yii?lt:nn"n 

worden bepaalcl' 
ouwbare wilze kan.word-en.

lndien het resultaat ""^ 
:ï ;;;;ro" opo'?9lt t?t dienstverlenins niet op o"tlï;*;;;;'ns 

die worden

bepaald, worden o" 
"ooïJi'n!iJ'ïï"*áirtt 

t"t het bedrag van de kosten van ot

qedekt door de opbrengsten. rrden toegerekend aan de periode waarin de baten ztln

Bïft:,Ë;;;rànssteÀ samenhangende lasten wc

verantwoord'

AATBEPALING

Y::f,:Ífrffiïflff'f::Í"""""JÏ'fffqr:-"^*^"j^:l:fi-ïf,:,jil""T1ffi'r""ï:ïde 
van de ve*achte 

et

;""ïd;il:;i.":':1?Y::lï;l::ïï"ï::'ff ï:::ï:ïË;moerzozrvafJitï:*ïÏiÍi"{:1,#r:,
zullen terugkeren in het arD

oedurende het eerste 
"* 

;ïï;';;uiende het tweede iaar en eventueel versc

";::;;;;;;;or vertlstatenae contracten .. evormd wanneer de door rechtspersoon naar.verwacNino

áïï"ïJ,á""';, *' *'r "i'jïí;;;;;-''';*" 
*::11';::'#"ïf:ffiilËiiïï.**ilïilf;"XÍ i:l*i'";"

Ë-0"ï;;;;;rderenuit-eenorer:i#ïËl::ïi"""nïfi ;"',;;;;vóorzieninsv'

!f|]ï:"lf ;*f"Xmn!""ï""-ià"g.,""n0",ui'i'ï"ïï;;"h"il" 
panden totheteindevan de

huurovereenkomst'

schutden 
,rden worden schulden opsenomen met een *"::".1t;j::BÏtJff,il:ï:il":"rÏ,

;:ï*".1ury45;q;ff ffi ï'"'r:ff ï:'*"i;i"'HïÈïh:[ïil1ï,i^ïgnLï-.**:r$"""i*t

ír:ïiïi,5::"'",1s:l:#;:;le,f,ïï::ïï:'ï:ilï'Ë'""ïïàËis'"pendes'
onder iortloPende schulden'

2,1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERNG EN RESULTMTBEPALING

Deloitte Accountants e'Q'
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde
prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het
moment waarop de betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of
richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever.

Over i g e bedr ijfso p bre n g ste n

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren

van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoonruaarden verwerkt in de

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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, gratiÍicaties 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

resultatenrekening 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 vooziening 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

resultatenrekening gebracht.
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 instelling zich aantoonbaar
onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een

reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie
hiervoor de grondslag onder het hoofd Voozieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met
inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen

na aÍloop 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.

-l
Deloitte Accountants B.S.
Voor identiÍicatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. '16 mei 2022
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2,1.4 GRONDSLAGEN VAN WMRDERING EN RESULTAATBEPALING

Belastingen -- .,^,.orzanhaÍe winstbelastingen en latente
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.5 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.

2. 1.4.6 Waarderi ngsgrondsl agen WNT

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.

Pagina 12
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

7. Immaleriëlê vaste acliva

De specificatie is als volgt:

Kosten automatisering

Totaal immateriële vaste activa

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

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

Boekwaarde per 31 december

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
I nstallaties en inventarissen
Vêrvoermiddelen
Automatisêring

Totaal materiéle vaste activa

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

3í.dec-2í 3í.dêc.20
€

0

------,'
2021

€

0

2020
€€

0
0
0
0
0
0
0

18.075
0

18.075
0
0
0
0

0

3 31-dêc-20
€

1.353.681
256.060

33.846
439.136

1.060.226
't28.428

43-677
655.930

€

2.082.723 1.888.261

Gebouwen en
teÍreinen

lnstallaties en
lnventaÍis

Computer
hardware TotaalVervoermiddelen

1.060.226
350.803

57.348

€

't28.428
147.614

19.982

€

43-677

9.831

65s.930
30.779

247.573

1.888.261
529.í 96
334.734

€ € €

BoêkwaaÍdê per 1 januari

Bij: investeringen

Af: afschrijvingen

Af : bijzondere waardeverminderingen

Bij: terugname bijzondeÍe waardeverminderingen

Af: leÍugname geheel aÍgeschreven activa

Af: dêsinvesterjngen 0

Boekwaarde per 31 december 1.353.681 256.060 33.846 439.136 2.O82.723

De WOZ waarde van het panden en bedraagt met waarde peildatum 'l januai 2O2O

met de boekwaarde is er geen indicatie voor een duuzame waardevermindering.

Er wordt geen aanleiding verondersteld tot het opstellen van een bedrijfswaardeberekening van de aangehouden vaste activa in gebouwen

en terreinen.

Deloitte Accountants B$
Voor identiÍicatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei 2022
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

ACTIVA

3. VoÍdeÍingen uit hoofde van subsidies

2021 2020 totaal

Saldo per I januari

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren

Betali n gen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0

Saldo per3l december 0 0 0

Per 31 december 2021 resteert er geen vordering uit hoofde van subsidies.

€

0

0
0
0

€

0

€

0

0
0

4. Debiteuren en overige vorderingen

De speciticatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuÍen
Vooruitbetaalde bedragen:
- Vooruitbetaalde bedragen

Nog te ontvangen bedragen:
- lnterest
- Ziekengelden

Overige overlopende activa:
- Waarborgsommen
- UWV Transitievergoedingen

5. Liquide middelen

De speciÍicatie is als volgt:

Bankrekeningen

Totaal liquide middelen

31-dec-21 3l-dec-20
€

229.',t68

23.518

106.599

€

144.205

87.959

't7
28.426

966
't94.757

8
0

966

Totaal debiteuren en overige vorderingen 360.259 456.330

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt€ 0 (2O2O: € 0). De openstaande debiteuren en overige

vorderingen worden gekwaliÍiceerd als courante vorderingen, waarbij geen noodzaak bestaat tot het treÍfen van een vooziening
een mogelijke onïnbaarheid van deze vorderingen

31 -dec-2'l 31-dec-20
€

9.763.853

€

7.794.533

9.763.853 7.794.533

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

Deloitte Accountants e.q
Voor identifi catiedoeleinden.
Behorend bii controleverklaring
d.d. 16 mei 2022
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve
Totaal groepsvermogen

Algemene reserve

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve

Totaal algemene reserve

BestemmingsreseMes

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:
Duuzaamheid

Totaal bestemmingsreserves

Egalisatiereserve

Het verloop is als volgt weer te geven:

Egalisatiereserve

Totaal egalisatiereserve

€ €

70.683 0 0

/u.ou3

31-dec-21 31-dêc-20
€

70.683
183.069

5.456.969

€

70.683
0

4.793.178
5.71Q.721 4.863.861

Saldo per
1-jan-21

Resultaat-
hêsÍêmmind

Overige
mutaties

Saldo per
3í-dec-21

€ €

70.683

70.6E3

Saldo per
f-ian-21

Resultaat
bestemmang

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-21

€
0
0

€

(,0

€ €

't83.069 183.069

1E3.069 1E3.069

Saldo per
'l-ian-21

Resultaat- Ovêrige
mutatiês

Saldo per
31-dec'21bestemming

€

4.793.178 663.791

€ € €

0 5.456.969

4.793.',178 663.79í 0 5.456.969

Deloitte Accountants Bfi
Voor identifi catiedoeleinden.
BehoÍend bij controleverklaring
d.d. 16 mei2022
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

PASSIVA

7. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

- jubileumverplichtingen
- arbeidsongeschiktheid
- wachtgeldverplichtingen
- verlieslatende contracten

Totaal voozieningen

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betal i ngen/ontvan gsten
Subtotaal mutatie boekjaar

Saldo per Dotatie Onttrekking

'l-jan-21

VÍijval Saldo per

31-dec-21
€

257.750
240.459

0
354.215

84.138
29.388

0
9.830

€

26.1'.t1
183.114

0
354.215

€

23.892
908

0
0

291.886
85.825

0
9.830

€ €

852.424 123.356 563.440 24.800 387.54',1

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

Kortlopend deel van de voozieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voozieningen (> 1 jr.)

hiervan > 5 jaar

8. Schulden uit hoofde van subsidies

Noord

31-dec-2í

Resio Midden Zuid

166.983
220.558

78.619

totaal
€ € € €

Saldo per 1 januari 238.58í 553.286 292.460 1.084.328

2.302.871
114.601

-1.1 11 963

-279.98',t 1.457.332

Saldo per 3í december 366.739

-:

273.305 1.749.792 2.389.836

per regio:
Noord: de positiê per 31 december 2021 heeft nagenoeg volledig betrekking op de af te rekenen subsidie ovet 2021
Midden: de positie per 31 december 2021 heeft grotendeels betrekking op de afÍekening ovet 2021. Er resteert nog

bedrag van circa 49K met betrekking tot voorgaande jaren
De correcties voorgaande jaren heeft betrekking op de vrUval van de eerder opgenomen terugbetalingsverplichting in verband met de

aÍrekening bijzondere kosten en de 5% regeling met bétrekking tot toevoeging aan de reserve waarvan afiilikkeling in 2022 plaats zal vinden.

de positie per 31 december 202í heeft betrekking op de af te rekenen subsidie over 202'l Er resteert nog een bedrag van

circa 38K met betrekking tot voorgaande jaren (voor 2020).
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Stichting Burêau Jêugdzorg Limburg

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is a,s volgÍ.'

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringên
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Nog te betalen kosten:
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Ove rige overlo pe nde pas s iv a :

- Gelden pupillen
- Af te dragen btw
- Af te dragen vpb
- CAO verplichting
Totaal overige kortlopende schulden

I nvesteringsverplichtingen
Huur
Contracten
Leases
Totaal meerjarige verplichtingen

3í-dec-21 31 .dec-20

404.533
1.349.204

7.906
187.2'16

0
0

672.995
534.562
80.760
19.895

1.814
134.393
325.458

€

467.579
1.223.378

4.613
34.635

204.707
25.000

677.790
629.581

0
64.213
7.015

0

€

3.7',tg.736 3.33E.512

Over het jaar 2020 bedroeg de voorlopige vbp aanslag € I 70.500,- en bedraag het aangiftebedrag € I 59.431 ,-

waardoor er een bedrag van € 1 1.069,- naar verwachting wordt terugontvangen
Over het jaar 2021 bedroeg de voorlopige vpb aanslag C 162.486,- Het aangifiebedrag is € 407.947,-
waardoor er naar venivachting een nabetaling volgt van € 145.461 ,- Gesaldeerd bedraagt de nog af te dragen vpb € 1 34.393,-

Algemeen

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) fi nanciële verplichti ngen

De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten, huur en overeenkomsten.

betaalbaaÍ
binnen í jaar

betaalbaar
2-5 iaat

betaalbaaÍ
na 5 iaar

Totaal
€

€
368.808
458.830
148.020

15.302

1.353.231
't35.738

44.352

€

555.891
0

€
368.808

2.367.953
283.758

59.654

€

990.960 1.533.32'l 555.891 3.080.173

lnvesteringsverplichtingen : Het betrefl de overeengekomen aanneemsom voor de verbouwing van de íste etage van de Slachthuisstraat

exclusief BTW.
Huur: Voor de locaties in Roermond en Maastricht zijn in 2O2'l nieuwe overeenkomsten aangegaan. De Locatie in maastricht kent

een looptijd van 10 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar. De locatie in Roermond kent een looptijd van 5 jaar met een opzegtermijn

van I jaar.

Contracten: betreft de premie inzake de afgesloten overeenkomst ERD WGA voor de periode van 3 jaren tot en met 2023.

Leases: Het betreft twee in 2021 aangegane contracten, een contract voor 3 jaar voor accespoints en een contract voor 5 jaar

voor multifunctionals.

VerstÍektegaranties: erzijneen bankgarantiesafgegeveninverbandmeteenaantal huurpandencirca€170.000,-
Gestelde zekerheden: het kantoorpand gelegen aan de Kloosterweg 26 te Heerlen dient als zekerheid voor een hypothecaire

inschrijving bij de bank ter grootte van € í .134.450.
Daarnaast is er een verpanding van spaargeld ter hoogte van € 88.246,- ter dekking van de bankgaranties.

O nzekerhed en op bre n g stve rantw oord i ng
Als gevolg van materiële nacontroles door 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 BÍ.
Voor identiÍicatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei 2022
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappeliike ondersteuníng

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo

Totaal

12. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

Totaal

1 3. OveÍi ge bedrijf so pb ren g ste n

De specificatie is als volgt:

2021 2020
€

20.944.967
4.7',t4.000

€

20.737.724
4.486.000

25.658.967 25.223.724

2021 2020
€

58.122
13.051
48.750

119.922 65.000

2021 2020

€

0
0

65.000

€

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed en andere bedrijfsmatige

opbrengsten):
Diensten derden 116.044

Detacheringsopbrengsten 101.690

Diverse overige opbrengsten 5.001

222.736

Deloitte Accountants B$.
Voor identiÍicatiedoelein.den.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei2022

110.640
55.740

103.413

Nadere van

Gemeenten regio Noord-Limburg
- Jeugdwet 2021
- Crisisdienst Jeugd
- Dêelname Beschermtafel
- Drang en regie

5.939.179
5.165.464

732.545
41.170

5.88í.316

Gemeenten regio M idden-Limburg
- Jeugdwet 2021
- Crisisdienst Jeugd
- Deelname Beschermtafel
- Aansluiting CJG
- Drang en regie

4.í33.710
3.501.592

586.559
45.559

4.064.475

Gemeenten regio Zuid-Limburg
- Jeugdwet 2021
- Drang en regie

10.227.2',12
10.227.212

't0.347.090

Gemeenten buiten provinciaal 427.305

217.561

367.767

77.076Overige
20.944.967

Opbrengsten WMO
De toename van de opbrengsten WMO (bekostiging van de activiteiten van Stichting Veilig Thuis NML) ten opzichte van

voorgaand verslagjaar wordt met name verklaard vanwege de additionele bekostiging door de gemeenten van de uitbreiding

van de personeelsformatie als gevolg van een toename van de reguliere activiteiten van deze stichting.

Totaal

Pagina 18
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Stichting Bureau Jeugdzorg LimbuÍg

2.í.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULÏATENREKENING

LASTEN

14, Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Mutatie reservering vakantietoeslag
Mutatie reservering verlofrechtverplichting
Mutatie vooíziening jubileumuitkeringen

Mutatie CAO Verplichting
Mutatie vooziening arbeidsongeschiktheid

Af: ziekengelden
Sub-totaal lonen en sa/arlssen

2021 2020

15.406.134

€

'14.973.'t43
17.411

-80.370
2.777

0
40.763

14.953.724
-216.446---@.27a

€

15.464.276
-4.795

-95.018
34.135

325.458
-154.634

@
-163.288

Sociale lasten
Pensioenpremies
S u b lota al we rkgeverslasÍen

Andere personeelskosten:
Kosten secundaire arbeidsvoorwaarden
Reiskosten woon-werkverkeer
Reis- en verblUftosten
Scholingskosten
Overige personeelskosten
Sublotaal overige personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

Voor BJZ en VT is een zorgbonus subsrdle ontvangen van € 124.464,40 respectievelijk € 29.776, 64 inclusief
vooniene belasting. De kosten zijn opgenomen onder de loonkosten.
Voor BJZ dient een bedrag van e 5.314,- te worden terugbetaald en voor VT een bedrag van € 6.672,24

15. Afschrljvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

2.855.490
1.361.032

2.566.606
1.416.352

4.216.522

291.372
36.6í5

'r93.203

238.774
114.767

3.982.958

308.697
115.140
251.649
158.501
192.639

ffi874.732

441.480 471.45',1

269

269

2021
€

0
334.734

334.734

Deloitte Accountants 8.fi
Voor identiÍicatiedoeleináen.
Behorend bi.j controlever*laring
d.d. 16 mei 2022

20.936.E6/í 20.218.313

2020

18.075
177.O92

195. í67

269

269

€
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

1 6. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Kostên cliëntên
Bijzondere kosten
AWBz-voozieningen
Zelfstandige kamerbewoning
Ziektekosten uithuisgeplaatsten
Overige kosten

Huisvestingskosten
Huren
Energie- en servicekosten
Vezekeringskosten gebouwgebonden
Belastingen gebouwgebonden
Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten

Automatíseri n gskosten
Com puterbenodigdheden
Onderhoud en aanschaf software
Housing en hosting ICT-apparatuur
Overige automatiseringskosten

Apparaatskosten
Kantoorkosten
Telefoon- en datacommunicatie
Accountantskosten
Kosten salarisadministratie
Overige diensten derden
Contributies en lidmaatschappen
Bestuurskosten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten

Dotaties en vrijval voozieningen

Totaal overige bedrijfskosten

17. Financiële baten en lasten

De speciticatie ls a/s volgÍ:

Rentebaten
Subtotaal Íinanciële baten

Rentelasten
Subtotaal fl nanciële lasten

2021 2020
€

't28.391
16.637
8.201

66.266
3.149

69.087
26.317
17128
58.302
19.160

222.644 189.995

386.040
151.846

8.369
30.297

107.832
154.081

536.748
118.004

8.045
28.106
83.230

144.424
838.464 9í 8.557

22.138
582.',t29
305.943
110.536

í4.839
502.668
300.í 16
271.100

't.020.746 1.O8A.723

85.810
201.944
72.698
98.185

258.791
32.342
61.823

513.626
222.465

1.547.682

-264.355

3.365.181

2021

I

-48.612
@

-48.604

1
Deloitte Accountants B.\,q
Voor identiÍicatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. í6 mei 2022

-10.65í
-10.651

-ï650-e-

85.371
220.509
89.535
93.270

138.697
27.663
69.726

198.189
12.615

935.576

354.215

3.487.066

De apparaatskosten vallen fors hoger uit door de hoge juridische kosten met betrekking tot het geschil met de clienteraad,

inkoopkosten product LET, bouwkundige advieskosten en advieskosten vbp.
Onder diverse lasten is de aÍrekening van subsidies van voorgaande jaren opgenomen.

2020
€

8

€

42
42

Totaal financiële baten en lasten

Pagina 20



Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Belastingen

De specificatie is als volgt:

2020
2021

Totaal

2021 2020
€

159.432
307.947

€

0

467.379

19. Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg. Het voor Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg toêpasselijke
bezoldigingsmaximum is in2021 €.170.000. Bureau Jeugdzorg Limburg is met een totaalscore van I punten ingedeeld in

bezoldigingsklasse lll Zorg en jeugdhulp.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topÍunctionarissen met dienstbetrekking

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

0

ng en ot loL - 3tl12
ng 1,O

Dienstbetrekkinq ? Ja

lozoldlolnr
re 760.702

Beloningen betaalbaar op
1 3.520

174.222qtthtotàal

170.000

Cverschrijd ing 4,222

174.222Bezoldioino

Cverschrijding is toegestaan Betreft een nabetaling die toeziet op de jaren 2015 tot en met zo17

en

voor2ltter Íaad van bestuur

1,O

oLloL - 3L/L2

rop

n

n en

158.811

12.518

17 1.329Subtotaal

767.477

3.572Cverschrijd ing

177.329Bezoldioinq

en met 2017ts een

bedragen x € 1 drs. N.w,M, Plitscher

bedragen x € I drs. N.W.M. Plitscher



1 c. Toezichthoudende topf unctionarissen

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 202'l een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

20. Honoraria accountant 2021

De honoÍaria van de accountanl oveÍ 2021 zijn als volgt:

2020
€€

1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen)

3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten

72.698

32.458
15.1'19

73.858
20.692
32.933

0

Totaal honoraria accountant 120.275 127.483

ng
ln kosten honorarium accountant 2021 zijn tevens kosten opgenomen met betrekking tot voorgaand verslagjaar:

3) kosten inclusief advies en analyse vpb plicht 2020 (€.26.408).
4

21. Transacties met verbonden paftijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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 opgenomen onder punt 19.

'I
Deloitte Accountants B.\A
Voor identiÍicatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei2022

Lld RvT
RvT Vm mel. Voorzitter

vanaf Junl tot én met
december

Lid RvT Lld RvTVoorzltter RvT

01-01- 31-1201-01- 31-1201-01 31-5
en Lid

Voorzitter
01-01- 31-12functiever-

in 202 1

01-01 31-5
01-06 31-12

10.5706.292 273 10.570 1

1 7.000 1 7.000 1 7.00021.958
ig inqsma

25.500

mum

N.v.t. N.v.t.N.v.t. N.v.t.N.v.i.
teruq-

en nog
uldiqd

10.5 706.292 13.213 1 0.570 1 0.570Bezoldisinq
let bèdrag van
le
)verschrÍding
rn de reden
{aarom de

)verschrUding
ll dan niet is

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

ïoelichting op
de vordering
wegens
onverschuldigde
betalingT

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

LId RvTLld RvT LId RWvootzltter RvT

01-01- 31-1201-01- 31-12 01-o1- 31-12 01-01- 31-1201-01 31-12

in 2O2O

nvang en

1 0.5701 5.100 1 0.570 10.570 10.570

16.300 16.300 1 6.30016.30024.450
bezoldigings-

M
M.G.J.A,C, Absil M,E.W.M. Crutzen Y.W.P' SuiskensC.P. Thissen G.M.H, Mertensbedragen x

€1

bedragen x
e1 M,G,J,A.C. Absil M,E.w.M. crutzen Y'w'P. suiskensG.M.H. MertensC.P. Thissen
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1.7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 3í DECEMBER 202í
(na resultaatbestemming)

Ref.

ACTIVA

Vaste activa

lmmateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

31-dec-2í 3í-dec-20
€

0
2.082.723
2.082.723

956.623
8.534.834

0
1.888.261
1.888.261

1.593.007
6.042.109

€

I
2

3
4

9.491.457 7.63s.116

11.574.181 9.523.376

Ref. 3í-dec-2í 31-dec-20
€

70.683
183.069

5.365.797

70.683
0

4.618.285

€

Eigen vermogen
Algemene reserye
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden (ten hoogste I jaar)
Schulden uit hooÍde van subsidies
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste I jaar)

Totaal passiva

5

6

5.619.549

360.569

2.389.748
3.204.313

4.688.968

831.748

1.084.328
2.918.333

7
I

5.594.062 4.002.661

11.574.181 9.523.377
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.8 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 202í

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijÍsopbren gsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijÍskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

Belastingen

RESULTAAT NA BELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging(onttrekking):
Algemene / overige reserves
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve

Ref 2021 2020
€€

10

11

12

20.945.055

119.922

110.962

20.737.724

65.000

218.677

21,175.939 21.021.401

13 16.611.299

314.73414

15 2.809.787

16.224.049

175.165

2.539.215

19.735.820

1.440.119

-42.159

19.338.429

1.682.972

-10.50316

17

1.397.960

467.379

1.672.469

0

930.581 1.672.469

2021 2020
€€

747.512
183.069

-'3057

1.672.469
0

1.672.469

Deloitte Accountants 83.
Voor identifi catiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei 2022
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Stichting Burêau Jeugdzorg Limburg

2.í.9 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING

2.í.9.1 Algemeen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn geliJk aan die voor de
geconsolideerde balans en resultatenrekening.
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.íO TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. lmmateiële vasle acíiva

De speciÍicatie is als volgt:

Kosten automalisering

Totaal immateriële vaste activa

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugnamê bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname gêheel afgeschreven aciiva
AÍ: desinvesteringen

Boekwaardê por 3í december

De specificatie is als volgt:

BedriiÍsgebouwen en teneinen
lnstallaties en inventarissen
Vervoermiddelen
Automatisering

Totaal materiële vaste activa

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

2021 2020.---------------
E

18.075

00:

2021

31-dec-21---------------.---

0

--

2020

3í-dec-20
€

0

U

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

18.075

31-dec-21-------------------

í.353.68í
256.060

33.846
439_136

2.082.723

Computer
hardware........--..-

655.930
30.779

247.573

3'l-dec-20
€

1.060.226
128.428

43.677
655.930

1.888.261

Gebouwên en
terreinen

€

lnstallaties en
lnventaris Veruoermiddelen Totaal

€ € €

1.888.261
529.í96
334.734

Boekwaarde per 1 januari

Bijr investeringen

Af: afschrijvingen

Af I biÊondere waardeveminderjngen

Bijr terugname bijzondere waardeveminderingen

Af: terugname geheel afgeschreven activa

Afr dsinvesteringen

1.060.226
350.803

57.348

128.428
147.614
19.982

43.677

9.831

Boekwaarde per 3í decèmber í_353.68'1 256.060 33.846 439.136 2.O42.723

Deloitte Accountants B.#
Voor identifi catiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei2022

veÍgelijking met de boekwaarde is er geen indicalie voor een duuaame waardevermindering.

Er wordt geen aanleiding verondersteld tot het opstellen van een bedrijfswaardeberekening van de aangehouden vaste activa in gebouwen

en tenêinen.

2020De met waarde peildalum 1van en
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.íO TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Debiburen en ovedge vordertngen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen:
- Rekening courantVeilig Thuis NML
Vooruitbetaalde bêdragên:
Nog te ontvangen bedragen:
- lnterest
- Ziekengeldên
OveÍige ovêrlopende activa:
- Waarborgsommen
- UWV Transitievergoedingen

31-dec-21
€

192.327

633.206
23.518

3í-dec-20
€

141.951

8
0

1.145.638
81.252

17
28.426

966
194.757

966
106.599

Totaal debiteuren en overige vorderingen 956.623 1.593.007

Dê voozíening die in aflrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0 (2020: € 0). De openstaande debiteuren en overige

vorderingen worden gekwaliÍiceerd als courante vorderingen, waaóii geen noodzaak bestaat tot het treffen van een voorziening

vanwege een mogelijke onïnbaarheid van deze vorderingen.

1. Liquide middele,l

De specificatie is als volgt: 314èc-2'l 31-dec-20
€

Bankrekeningen

Totaal liquide middelen

8.534.834 6.O42.109

€

8.534.834 A ia) 1n9

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uil de volgende componenten: 31-dêc-2í 3í-dec-20
€

70.603
4.618.285

€

Algemene reserve
Overige reserve: E galisatiereserve
Bestemmingsreserve
Totaal eigen vermogen

Algemene en oveige r€serves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene Íêserves

Overige reserves:
Egalisatiêreserve
Bestemmingsreserve

Saldo per Resultaat- Overige
1-jan-21 bestemming mutatiês€€€

70.683
5.365.797

Totaal algemene en overige reserves

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 decêmber 202í
en resultaat over 202í

De specificatie is als volgt

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

Eigen vermogen Stichting Veilig Thuis NML

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

183.069 0.....-6r'!154r 

-{5883'.6',8'Saldo per
31-dec-21

€

70.683

5.365.797
183.069

930.581 -------------T 5.619.549

Eigen
veÍïnogên

€
Rêsultaat

70.683

4.618.285
n

--f58r.95S

747.512,12
183.069

0 0

0
0

5.619.549

91.259

€

930.581

-83.634

5.710.808 846.947

a
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d, 16 mei 2022
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

PASSIVA

6. Vooaieningen

Saldo per Dotatio Onttrekking

Het verloop is als volgt weer te geven: lian-21€€ € €

- lubileumverplichtingen
- arbeidsongêschiktheid
- verlieslatende contracten

Saldo pêr I januari

Financieringsverschil boekjaar
CorÍêcties voorgaande jaren
Betalingen/onwangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

8. Overige kortlopende schulden

De speciÍicatie is als volgÍ:

Creditêurên
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden tezake pensioenen

Nog te bêtalen salarissen
Nog te betalen kosten:
- Diversen nog te betalen
Vooruitontvangen opbrengsten:
- Vooruitontvangen subsidie-inkomsten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Ovêrige overlopende passiva:

- Gelden pupillen
- Af te dragen BTW
- Af te dragen vpb
CAO verplichting
Totaal overige kortlopende schulden

366.709
35.089

-273.641
-279.981 1.457.244128.157

366.739 273.305 1.7 49.704

3í-dec-2í

--€ 359.881
1.149.754

6.012
í60.97í

64.9í8

1.711.688
0

-254.444

2.302.783
114.601

237.074
240.459
354.215

75.599
29.388
9.830

26.111
183.114
354.215

Vrijval

€

21.650
908

0

€

292.460

Saldo per

31-dec-21

264.913
85.825
9.830

Totaal voozieningen mm 563.440 22.558

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

Kortlopend deel van de voorzieningên (< 1 jr.)
Langlopend deel van de vooziêningên (> í jr.)
hiervan > 5 jaar

7. Schulden uil hoofde van subsidies

Regio Noord
€

Midden Zuid

360.568

31-dèc-21

140.010
220.558
61.829

totaal
€

238.581 553.286

224.386
79.512

-583.879

1.084.328

-1.1 í4 qAi

1.305.421

Saldo per 31 december

per
Noord: de positie per 31 december 2021 heeft nagenoed volledig betrekking op de af te rekenen subsidie wer 2021.
Middên: de positie per 31 december 2021 heeft grotendeels betrekking op dê afrekening over 2021. Er resteert

nog een bedrag van circa 49K met betrekking tot voorgaande jaren.

De conecties voorgaande jaren heeft betrekking op de vrijval van de eerder opgenomen terugbetalingsverplichting in verband met de

biizondere kostên en de 5% regeling met betrekking tot toevoeging aan de reserve waarvan afwikkeling in 2022 plaats zal vinden.
de positie per 31 december 2021 heeft betrekking op de af te rekenen subsidie over 2021. Er resteert nog een bedrag

circa 38K over voorgaande jaren.

2.389.748,33

3í-dec-20

568.613
468.823

€

434.456
1.048.851

2.664
26.600

186.738

0

64.213
7.015

0

Over hel jaar 2020 bedroeg de vooÍlopige vbp aanslag € 170.500,- en bedraag het aangiflebedrag € 1 59.431,-

waardoor er een bedrag van € 1 1.069,- naar veMachting wordt terugontvangen
Over hel jaar 2021 bedroeg de voorlopige vpb aanslag € 162.486,- Het aangiftebedrag is € 407.947,-

waardoor er naar verwachting een nabetaling volgt van € 145.461,- Gesaldeerd betraagt de nog afle dragen vpb € 1 34.393,-

580.331
567.465

19.895
0

í34.393
271.054

3.204.313 2.91E.333

''i
Deloittê Accountants B.\fi
Voor identifi catiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d.'16 mei2O22
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f. ivieÍ in de balans opgenomen verplichtingen, activa qt reg,elingen

(M gg'rj ari ge) Íi n a n c i ël e ver p I ic ht i n ge n

De instelling hêeft de volgende meêrjarige verplichtingen uit hoofde van lopende leasecontracten, huur en oveÍeenkomsten.

betaalbaar betaalbaar bêtaalbaar
binnen í iaar z-Sjaar na 5 iaar 00-jan-00

lnvesteÍingsvêrplichtingen
Huur
Contracten
Leases
Totaal meerjaÍige verplichtingen

€
368.808
458.830
148.020

15.302

€

1.353.231
135.738

44.352

-Tffi5ZT

555.891
0

555.89í

Totaal

€
368.808

2.367.953
283.758
59.654

990_960 3.080.173

lnvesteríngsveÍplichtingen : Het betreft de overeengekomen aanneemsom voor de verbouwing van de lstê êtage van de Slachthuisstraat

êxclusief BïW.
Huur: Voor de locaties in Roermond en Maastricht zijn in 2021 nieuwe overeenkomsten aangegaan. De locatiê in Maastricht kent

een looptiid van 1O jaar met een opzegtermijn van í jaar. De locatie in Roermond kent een looplitd van 5 jaar met een opzegtermijn

van 1 iaar.

Contractên: betreft de premie inzake de afgesloten overeenkomst ERD WGA voor de periode van 3 jaren tot en met 2023.

Leases: Het betreft twee in 202í aangeganê contracten, een contract voor 3 iaar voor accespoints en een contract voor 5 jaar

voor multiíunctionals.

VeÍstrektegaranties:erzijneen bankgaranliesaÍgegeveninverbandmeteenaantalhuurpandencirca€170.000,-
Gestelde zekerhedên: het kantoorpand gelegen aan de Kloosterweg 26 te Heerlen dient als zekerheid voor een hypothecaire

inschrijving bij de bank ter grootte van € 1.134.450.
Daarnaast is er een verpanding van spaargeld ter hoogte van € 88.246,- ler dekking van de bankgaranties.
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties, jeugtlhulp en maatschappeliike ondersteuning

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten Jeugdwet

Totaal

11. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

Totaal

1 2. Overi ge bedrijfsopbre ng sten

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend
goed en andere bedrijfsmatige opbrengsten):
Diensten voor derden
Detacheringsopbren gsten
Diverse overige opbrengsten
Totaal

2021 2020

2021 2020
€ €

20.945.055 20.737.724

20.945.055 20.737.724

2020

58.',122
13.051
48.750

't19.922 65.000

2021 2020
€

4.271
101.690

5.001

48.104
67.907

102.666
110.962 218.677

2021
€ €

0
0

6s.000

€

Deloitte Accountants 4.fi
Voor identiÍicatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei2022

In 2O2O is Bureau Jeugdzorg Limburg definitief in het gelijk gesteld met betrekking tot de subsidieafrekening

2016 regio Midden. Derhalve is de eerder opgenomen terugbetalingsverplichting verantwoord als een

5.88í.3í

't0.347.090

naderechting:

20.945.055

- Afrekening Midden 20í6

Gemeenten buiten provinciaal

Overige

resultaateffect ten van het resultaat 2020.

5.939.í79
5.165.464

732.545
4',1.170

4.133.710
3.501.592

586.559
45.559

10.227.212
10.227.2',12

367.767

77.076

427.305

217.649

Gemeenten Íegio Noord-LimbuÍg
- Jeugdwet 2021
- Crisisdienst Jeugd
- Deelname BeschermtaÍel
- Drang en regie

Gemeenten regio Middên-Límburg
- Jeugdwet 2021
- Crisisdienst Jeugd
- Deelname Beschermtafel
- Aansluiting CJG
- Drang en regie

Gemeenten regio Zuid-Limburg
- Jeugdwet 2021
- Drang en regie
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í.11 TOELIGHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonên ên salarissen
Mutatie reservering vakantietoeslag
Mutatie reservering verlofrechtverplichting
Mutatie voorziening jubileumuitkeringen
CAO Verplichting
Mutatie voorziening arbeidsongeschiktheid

Sub-totaal lonen en salarissen
Af: Ontvangen ziekengelden

Doorberekende salariskosten
Sub-totaal lonen en salarissen

Sociale lasten
Pensioenpremies

Doorberekende werkgeverslasten
Sub-totaal werkgeverslasten

AndeÍe personeelskosten:
Kosten secundaire arbeidsvoorwaarden
Reiskosten woon-werkverkeer
Reis-en verblijfkosten
Scholingskosten
Overige personeelskosten

Doorberekende andere personeelskosten
Sub-totaal andere personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Doorberekende personeel niet in loondienst
Sub-totaal personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) :
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Doorberekend gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

- doorberekende afschrijvingskosten

2021 2020
€ €

12.882.s',tO
s.306

-93.747
-'t87

0
40.763

13.215.854
-1't.714
-98.642
27.838

271.054
-154.634

13.249.753
-156.1 39

-l3oge6ta--747.655
í2.345.959

2.í60.933
1.276.896

-ilfls30
-'t88.282

3.249.547

318.543
41.556

205.554
253.595
122.177
941.424
-66.692
874.733

149.560
-8.500

228
-12

216

2021

334.734
334.734
-20.000

314.734

Deloitte Accountants B$.
Voor identificatiedoeleinilen.
Behorend bij conholeverklaring
d.d. 16 mei2022

12-834.644
-197.943

12.636.701
-663.939

@

2.189.879
1.219.091
3.408.970
-167.359

3.241.611

292.570
99.122

225.580
147.448
169.044
933.763
-64.443

869.320

148.854
-8.499

141.060 't40.355

16.01 1.299 16.224.O49

231
-11

220

BJZ heeft een zorgbonus ontvangen van € 124.646,40. De uitgekeerde bedragen zijn opgenomen onder de loonkosten.

Er dient een bedrag van € 5.314,- te worden terugbetaald.

2020
€€

0 18.075
177.092
195.167
-20.002

175.165Totaal afschrijvingen
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.í,11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

1 5. Overi ge bed rijfskoste n

De specificatie is als volgt:

Kosten cliënten:
Bijzondere kosten
AWBZ-voozieningen
Zelístandige kamerbewoning
Ziektekosten uit-huis-geplaatste cliënten
Overige kosten

Huisvestingskosten:
Huren
Energie- en servicekosten
Vezekeringskosten gebouwgebonden
Belastingen gebouwgebonden
Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten

Doorberekende huisvestingskosten
Sub-totaal huisvestingskosten

Automatiseringskosten r

Computerbenodigdheden
Onderhoud software
Housing en hosting ICT apparatuur
Overige automatiseringskosten

Doorberekende automatiseringskosten
Sub-totaal automatiseringskosten

Apparaatskosten:
Kantoorkosten
Telefoon- en datacommunicatie
Accountantskosten
Kosten salarisadministratie
Overige diensten derden
Contributies en lidmaatschappen
Bestuurskosten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten

Doorberekende apparaatskosten
Sub-totaal apparaatskosten

Dotaties en vrijval voozieningen

Totaal overige bedrijfskosten

2021 2020
€

't28.391
í6.637
8.201

66.266
3.149

69.087
26.317
17.128
58.302
19.160

€

222.W í89.995

386.040
151 .846

8.369
30.297

107.832
153.922

536.748
118.004

8.045
28.106
83.230

144.922
838.305

-177.000
919.055

-'t77.O84
661.305 741.972

21.120
537.451
291.298

98.205

í4.839
456.268
285.508
251.230

948.1 13
- t 31 .003

1.007.846
-130.601

817.í't0 477.245

83.945
198.786
49.100
94.793

245.250
19.604
61.823

493.739
225.823

83.983
220.509
66.68í
91.083

134.823
17.566
69.726

178.451
9.022

1.472-863
-99.779

871.844
-96.055

1.373.083 775.789

-264.355 354.215

2.809.787 2.939.215

De apparaatskosten vallen Íors hoger uit door hoge juridische kosten met betrekking tot het geschil met de clientenraad, inkoop LET,

advieskosten inzake verbouwingen en vbp.
Onder diverse lasten is de afrekening van subsidies voorgaande jaren opgenomen.

't
Deloitte Accountants B-VÀ

Voor identifi catiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei 2022
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Stichtin g BuÍeau Jeugdzorg Limburg

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

17. Belastingen

De specificatie is als volgt:

Te betalen vbp 2O20
Te betalen vbp 2O21

Totaal

2021 2020
€

8
8

€

42
42

-42.167
-42.',t67

-10.545
-1 0.545

-42.159 -í 0.503

20202021
€

159.432
307.947

467.379

Deloitte Accountants e.q,
Voor identifi catiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei 2022

€

0
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.1,1 2 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststellin g en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van I mei 2022.

De raad van toezicht van de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg heeft de jaanekening202l goedgekeurd in de vergadering
van 9 mei 2O22.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthoudeÍs

W,G
De heer Drs. N.W.M. Plitscher
Voozitter Raad van Bestuur

9-mel22

W.G.
De heer G.M.H. Mertens
Voozitter Raad van Toezicht

9-mev22

W.G
Mevrouw M.G.J.A.C Absil
Lid Raad van Toezicht

9-meir22

W.G.
Mevrouw M.E.W.M. Crutzen
Lid Raad van Toezicht

9-met-22

W.G
Mevrouw Y.W.P. SuisKens
Lid Raad van Toezicht

9-mer-22
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Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.2 OVERIGE GEGEVENS

/-t
Deloitte Accountants Bf.
Voor identifi catiedoeleidden.
Behorend bi.l controleverklaring
d.d. 16 mei 2022

Pagina 35



Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

2.2 OVERIGE GEGEVENS

2.2.í Statutaire regeling resultaatbestemming

Er is geen specifieke regeling in de statuten opgenomen welke de resultaatbestemming beschrijft.

2.2.2 Nevenvestigingen

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft geen nevenvestigingen.

2.2.3 Controleverklaring van de onaÍhankelijke accountant

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

..},
Deloitte Accountants B.\f;'
Voor identifi catiedoeleinóen.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 16 mei 2O22
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Controleverklaring van de

onafhankel ijke accou ntant

a
Deloitte Accountants B.ad.

Voor identifi catiedoelei/den.
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