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Stichting Eykenburg

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 1 18.602.558 18.354.409
Totaal vaste activa 18.602.558 18.354.409

Vlottende activa

Voorraden 0 0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 1.375.489 306.626
Debiteuren en overige vorderingen 3 1.481.287 1.210.311
Liquide middelen 4 10.152.554 11.563.483
Totaal vlottende activa 13.009.330 13.080.420

Totaal activa 31.611.888 31.434.829

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5
Kapitaal 45 45
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 9.679.821 7.433.767
Algemene en overige reserves 710.355 710.355
Totaal eigen vermogen 10.390.221 8.144.167

Voorzieningen 6 820.534 664.377

Langlopende schulden (nog voor meer 7 14.386.537 15.055.474
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 0 0
Overige kortlopende schulden 8 6.014.596 7.570.811
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 6.014.596 7.570.811

Totaal passiva 31.611.888 31.434.829
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 9 29.287.694 25.062.798

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 10 2.336.496 1.312.782

Overige bedrijfsopbrengsten 11 533.483 636.306

Som der bedrijfsopbrengsten 32.157.673 27.011.886

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 22.587.474 18.211.094

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 1.559.864 1.519.667

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 14 4.881.756 4.323.864

Som der bedrijfslasten 29.029.094 24.054.625

BEDRIJFSRESULTAAT 3.128.579 2.957.261

Financiële baten en lasten 15 -882.525 -1.069.499

RESULTAAT BOEKJAAR 2.246.054 1.887.762

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €
  

Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten 2.246.054 1.887.762
2.246.054 1.887.762
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref. 2020 2019

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 3.128.579 2.957.261

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 13 1.559.864 1.519.668
- mutaties voorzieningen 6 156.157 -197.521

1.716.021 1.322.147
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 0 0 0
- vorderingen 3 -270.976 -204.980
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 2 -1.068.863 -238.701
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 
behoudens rekening courant-krediet) 8 919.217 594.906

-420.622 151.225
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.423.978 4.430.633

Ontvangen interest 15 0 0
Betaalde interest 15 -882.525 -1.069.499

-882.525 -1.069.499
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.541.453 3.361.134

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -1.808.013 -624.219
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.808.013 -624.219

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 7   
Aflossing langlopende schulden 7 -3.144.369 -809.678

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.144.369 -809.678

Mutatie geldmiddelen -1.410.929 1.927.237

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 11.563.483 9.636.246
Stand geldmiddelen per 31 december 4 10.152.554 11.563.483
Mutatie geldmiddelen -1.410.929 1.927.237
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Stelselwijziging

Foutherstel

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar met 
uitzondering van de presentatie van de Reserve Aanvaardbare Kosten en het uit Wlz middelen bestemde gelden 
voor het innovatiefonds. Deze zijn gepresenteerd als bestemmingsfonds. De vergelijkende cijfers zijn hiermee 
aangepast.

Er zijn met uitzondering van de wijziging hiervoor geen wijzigingen geweest in de vergelijkende cijfers over 2019 
ten opzichte van de jaarrekening 2019

Voor de doorgevoerde stelselwijzigingen verwijzen wij u naar het geen vermeld onder "vergelijking met 
voorgaand jaar "

In de jaarrekening 2020 is, na het vaststellen van deze jaarrekening, geen zodanige onjuistheid ontstaan, dat de 
jaarrekening 2020 ernstig tekort schiet in het geven van inzicht. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de raad van bestuur het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- Economische gebruiksduur van materiële vaste activa
- Waardering (inschatting bij het bepalen van de omvang) van voorzieningen (geldt voor alle opgenomen 
voorzieningen en kortlopende schulden.
- de inschatting van de compensatie van de corona kosten en omzetderving 

Stichting Eykenburg heeft geen verbonden partijen.

Zorginstelling Stichting Eykenburg (statutair genaamd: Stichting tot Huisvesting Verzorging en Verpleging van 
Ouderen Eykenburg) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Haag, op het adres Kruisbessenstraat 12, en is 
geregistreerd onder KvK-nummer 41149967.
De belangrijkste activiteiten zijn verpleging, verzorging en begeleiding.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

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. 

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 de componentenbenadering toegepast. 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en 
de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om 
de verkoop te realiseren.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar zorginstelling Eykenburg zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
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.

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.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

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

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.
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Stichting  Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vervreemding van vaste activa

Financiële instrumenten

Stichting Eykenburg heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de 
toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende 
eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering 
samenhangende activa per 31 december 2020. Hieruit blijken geen bijzondere waardeverminderingen nodig.

Stichting Eykenburg heeft medio mei 2011 een onafhankelijk taxateur verzocht de directe opbrengstwaarde van 
de locatie Huize Eykenburg te bepalen op basis van de te verwachten kasstromen, waarbij rekening is gehouden 
met de huidige en te verwachten groei en samenstelling van de clientenpopulatie, een bezettingsgraad van 97%, 
een IRR van 6%, een bruto aanvangs rendementvan 9,1%, restwaarde, onderhoud en renovatie na 20 jaar. Op 
basis van deze uitgangspunten is een marktwaarde bepaald van Huize Eykenburg van € 13.250.000,-. Deze 
waarde ligt ruim boven de huidige boekwaarde van het gebouw, ook na de meest recente verbouwingen die in 
het gebouw plaats hebben gevonden. Er is geen sprake van waardevermindering. Zorgcomplex Het Zamen is 
eind 2014 getaxeerd door een onafhankelijk taxateur. De directe opbrengstwaarde (k.k.) is bepaald, rekening 
houdend met een bruto aanvangsrendement van 7,9% en een disconteringsvoet van 7,6% op € 11.550.000,-. Er 
zijn verder geen indicaties aanwezig (intern/extern) dat sprake is van een bijzondere waardevermindering. 

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

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten).
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 
Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische 
kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 
apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 
derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 
gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De voorzieningen worden in principe gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en 
contante warde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,5%.

De voorziening arbeidsongeschiktheid is gevormd ter dekking van de doorbetaling van het salaris (exclusief 
transitievergoeding) van deze medewerkers tot het moment van uitdiensttreding / instroom in de WGA. De 
voorziening is nominaal bepaald.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 
worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de 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.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 
grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is statisch bepaald.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening 
te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

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

Eykenburg 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 Eykenburg. 
De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Eykenburg 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. Ultimo 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6%. Het vereiste 
niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in maart 2019 een herstelplan opgesteld voor De 
Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraag ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is 
bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie 
waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de 
wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van 
ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat 
het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen 
(door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Eykenburg 
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. Eykenburg heeft daarom alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
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Stichting  Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen 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.

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.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden 
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als 
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen 
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt 
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het 
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel 
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
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Stichting Eykenburg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

1. Materiële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 16.878.937 16.716.869
Machines en installaties 718.758 756.962
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.004.863 880.578
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 18.602.558 18.354.409

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Boekwaarde per 1 januari 18.354.409 19.249.858
Bij: investeringen 1.808.013 624.219
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 1.559.864 1.519.668
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 18.602.558 18.354.409

Toelichting:

De investeringen in 2020 hebben voornamelijk betrekking op de realisatie van de nieuwe afdeling Arkeneel in huize Eykenburg en 
investeringen in ICT. Mede samenhangende met de Leefcirkels en de verdere digitalisering binnen Eykenburg.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6.

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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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde
     van financieringsoverschot Wlz

2019 2020 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 306.626 0 0 0 306.626

Financieringsverschil boekjaar 1.375.489 0 0 1.375.489
Correcties voorgaande jaren -5.285 0 0 -5.285
Betalingen/ontvangsten -301.341 0  -301.341
Subtotaal mutatie boekjaar -306.626 1.375.489 0 0 1.068.863

 
Saldo per 31 december 0 1.375.489 0 0 1.375.489

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

31-dec-20 31-dec-19
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.375.489 306.626
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.375.489 306.626

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 21.513.900 18.327.545

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 20.138.411 18.020.919

Totaal financieringsverschil 1.375.489 306.626
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 966.592 881.174
Overige vorderingen:
Nog te ontvangen bedragen: 198
Zorginfrastructuur 0 2.014
overige vorderingen 86.781 54.278
Overige overlopende activa 427.716 272.845

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.481.287 1.210.311

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bankrekeningen 9.620.244 6.376.911
Kassen 3.128 3.128
Deposito’s 451.619 5.105.881
Huurgaranties 77.563 77.563

Totaal liquide middelen 10.152.554 11.563.483

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

afgegeven welke niet ter vrije beschikking staat. 

Er is geen voorziening in aftrek op de vorderingen gebracht.

Voor de huur van de ondersteunende ruimtes in de plint van Het Zamen is een huurgarantie  

De deposito's zijn dagelijks opvraagbaar, maar dit gaat ten koste van de te ontvangen rente (mislopen bonusrente).
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ACTIVA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kapitaal 45 45
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 9.679.821 7.433.767
Algemene en overige reserves 710.355 710.355
Totaal eigen vermogen 10.390.221 8.144.167

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020
€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

Totaal kapitaal 45 0 0 45

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten 6.983.767 2.246.054 0 9.229.821
Innovatiefonds 450.000 0 0 450.000

Totaal bestemmingsfondsen 7.433.767 2.246.054 0 9.679.821

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020
€ € € €

Algemene reserve 710.355 0 0 710.355

Totaal algemene en overige reserves 710.355 0 0 710.355

Toelichting:

Het innovatiefonds is door de raad van bestuur in het verleden gevormd voor innovatieprojecten binnen Eykenburg. Er zijn geen 
onttrekkingen gedaan aan dit innovatiefonds in 2020. Met het zorgkantoor zijn 2 innovatieve projecten gestart welke in 2021 verder 
uitvoering aan zal worden gegeven gezamenlijk met andere zorgaanbieders. De middelen hiervoor zijn apart gepassiveerd onder 
de kortlopende schulden.

De Reserve aanvaardbare kosten is gevormd vanuit de positieve resultaten uit de Wlz-activiteiten en wordt aangewend voor deze 
doelstelling (uitvoering Wlz zorg en overige zorgactiviteiten). Het volledige resultaat uit de bedrijfsvoering wordt toegevoegd aan de 
reserve aanvaardbare kosten. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 31-dec-20
€ € € € €

Arbeidsongeschiktheid 127.617 357.461 120.151 0 364.927
Jubileumverplichtingen 260.205 29.896 12.877 0 277.224
Claims en rechtsgeschillen 276.555 0 98.172 0 178.383

Totaal voorzieningen 664.377 387.357 231.200 0 820.534

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-12-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 377.804
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 442.730
hiervan > 5 jaar 17.500

 
Toelichting per categorie voorziening:

Arbeidsongeschiktheid
Deze voorziening is getroffen voor loondoorbetalingsverplichting aan personeelsleden die in 2019 of 2020 ziek zijn geworden

Jubileumverplichtingen

 De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,5%.

Claims en rechtsgeschillen

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan banken 14.386.537 15.055.474

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 14.386.537 15.055.474

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 18.084.059 18.893.737
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 3.144.369 809.678

Stand per 31 december  14.939.690 18.084.059

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 553.153 3.028.585

Stand langlopende schulden per 31 december 14.386.537 15.055.474

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 553.153 3.028.585
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 14.386.537 15.055.474
hiervan > 5 jaar 12.176.831 12.769.716

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden (5.1.7).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

 en waar per 31-12-2020 het vooruitzicht was, dat deze personeelsleden langdurig ziek zouden blijven en waarschijnlijk 
niet zullen terugkeren in het arbeidsproces. De verplichting is nominaal bepaald.

De voorziening jubileumverplichtingen dient ter dekking van toekomstige aanspraken op bijzondere uitkeringen
aan het personeel zoals jubilea uitkeringen. De voorziening is de contante waarde van deze verplichtingen.

De voorziening is bepaald voor de verplichtingen uit hoofde van in het verleden gemaakt afspraken waarover verschil
van inzicht is gekomen. De verplichting is nominaal bepaald.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Passiva

8. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Nog te betalen rente 210.313 251.135
Crediteuren 852.671 942.110
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 553.153 3.028.585
Belastingen en premies sociale verzekeringen 911.946 431.769
Schulden ter zake pensioenen 96.731 80.468
Nog te betalen salarissen 128.109 154.167
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars 150.638 262.564
Transitiemiddelen 428.976 588.860
Beschermd wonen 15.601 298
Te betalen BTW 191.415 220.178
Overige overlopende passiva 446.856 564.346
Vakantiegeld 701.002 595.551
Vakantiedagen 492.217 365.585
nog te betalen kosten 155.193 85.195
Nog terug te betalen subsidie zorgbonus 311.143 0
Nog terug te betalen corona-compensatie 368.632

Totaal overige kortlopende schulden 6.014.596 7.570.811

Toelichting:

Transitie middelen

Te betalen Btw

Overige overlopende passiva
Onder dit bedrag is o.a. opgenomen reservering kosten energieverbruik Het Zamen

Nog te betalen kosten
Hier onder zijn de ontvangen continuïteitsbijdragen ZVW opgenomen.

Met het zorgkantoor zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van een tweetal innovatieprojecten waarvoor het zorgkantoor in 
totaal € 740.880 aan transitiemiddelen heeft toegekend. In 2021 zal verder invulling aan deze projecten worden gegeven. 

In 2016 is inzake de bouw van de locatie het Zamen een bedrag inzake ProRata ontvangen van € 574.381,-- Jaarlijks dient deze 
beoordeeld te worden en wordt het recht op vrijval van dit bedrag bepaald. Het opgenomen bedrag van € 191.415 betreft de 
Suppletie aangifte van de afgelopen jaren als mede de aangifte van q4 2020
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Financiële instrumenten
 

Niet in de balans opgenomen regelingen

Huur overeenkomst het Zamen. 

Macrobeheersinstrument opbrengsten zorgprestaties zorgverzekeringswet
Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengsten 
uit hoofde van zorgprestaties een terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in latere jaren. Dit ingeval achteraf blijkt dat er sprake 
is van een macro-budgetoverschrijding. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-omzetgrenzen worden 
overschreden. Stichting Eykenburg is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit 
macrobeheersinstrumenten voortkomende verplichtingen en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot 
uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2020. Vanwege de uitbraak COVID-19 in 2020 lijkt het onwaarschijnlijk dat de 
overheid het macrobeheersinstrument voor 2020 gaat inzetten.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en 
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele 
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Eykenburg heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke 
inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van 
interne en externe controles. 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze 
onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en 
lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet 
uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze 
bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt. 
 
Eykenburg verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de coronacompensatie 
overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Algemeen - - Eykenburg maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die Eykenburg 
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. Eykenburg handelt in 
overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen niet in financiële derivaten.
Kredietrisico - De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De 
kredietrisico’s zijn beperkt. 
Renterisico - Het renterisico voor Eykenburg is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen 
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot 
het einde van de looptijd.
Reële waarde - De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 
effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Eykenburg heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het Zamen voor de periode tot en met  24 juli 2023. Na het verstrijken van 
deze periode wordt de overeenkomst telkens met een periode van 5 jaar verlengd. De huurverplichting voor 2021 bedraagt € 
461.000 en de huurverplichting tot en met 24/7/2023 - rekening houdend met een indexatie - ongeveer € 1,19 miljoen.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in
middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces
gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa
€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 31.519.886 3.158.017 2.702.110 0 0 37.380.013
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 14.803.017 2.401.055 1.821.532 0 0 19.025.604

 
Boekwaarde per 1 januari 2020 16.716.869 756.962 880.578 0 0 18.354.409

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1.158.415 243.902 405.696 0 0 1.808.013
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 996.347 282.106 281.411 0 0 1.559.864
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  
- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 162.068 -38.204 124.285 0 0 248.149

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 32.678.301 3.401.919 3.107.806 0 0 39.188.026
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 15.799.364 2.683.161 2.102.943 0 0 20.585.468

Boekwaarde per 31 december 2020 16.878.937 718.758 1.004.863 0 0 18.602.558

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

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-

lijke-rente

Restschuld 
31 december 

2019

Nieuwe 
leningen in 

2020

Aflossing 
in 2020

Restschuld 
31 december 

2020

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2021

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

ABN 521258944 1-dec-05 910.087 21 hypothecaire 4,06% 170.594 0 170.594 0 0 3 annuiteit 0
ABN 521256313 2-feb-04 2.675.034 17 hypothecaire 3,25% 196.677 0 157.356 39.321 0 1 linniaire 39.321 gemeentegarantie
ABN 240764641 1-sep-08 8.575.000 30 hypothecaire 5,65% 6.574.166 0 228.667 6.345.499 5.202.164 18 linniaire 228.667 hypotheek vastgoed
ABN 240764633 1-sep-08 8.575.000 30 hypothecaire 5,525% 6.574.166 0 228.667 6.345.499 5.202.164 18 linniaire 228.667 hypotheek vastgoed
ABN 240764625 1-sep-08 5.600.000 30 hypothecaire 5,525% 4.568.456 0 2.359.085 2.209.371 1.772.503 18 annuiteit 56.498 hypotheek vastgoed

Totaal 18.084.059 0 3.144.369 14.939.690 12.176.831 553.153

Toelichting:
Voor de nieuwbouw is per september 2008 een voorlopige hypotheek afgesloten met de bank ter financiering
van de aankoop bouwgrond en aanloopkosten. Het resterende bedrag is op depositos ondergebracht.
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

vastgoed en de minimale verkoopopbrengst van het Van Limburg Stirum Huis..  
Door wijzigingen en vertragingen in het bouwtraject in 2011 is het totale bedrag nog niet aangewend.
Deze aanwending heeft verder in 2012 en 2013 plaatsgevonden.  
Per 1-1-2011 is de stichting echter over het totaal van de hypotheek van €22.750.000,- rente verschuldigd aan de bank.
Deze zijn nu daarom definitief als langlopende schulden opgenomen.

De bank heeft de volgende voorwaarden gesteld aan de vertrekte leningen: Gerealiseerd

1. Garantievermogen (balansratio) van minimaal 20% vanaf 2018 32,9%
2. Debt Service Capacity Ratio van minimaal 1,3 3,27

Berekening garantie vermogen Eigen vermogen 10.390.221
Balanstotaal 31.611.888
Eigen vermogen /  Balanstotaal 32,9%

Berekening Debt Service capacity Ratio Bedrijfsresultaat 3.128.579
Afschrijvingen 1.559.864
a) 4.688.443

Rente lasten 882.525
Aflos. verplichting komend Boekjaar
Regulier 553.153
Extra

553.153
b) 1.435.678

a) / b) 3,27

De totale kredietfaciliteit voor de vastgoed bv is afgesloten op € 22.750.000. Als zekerheden gelden hypotheek op het 
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 2.278.465 1.996.068
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 18.109.442 18.327.545
Correctie budget Wlz voorgaande jaren -5.285 54.431
Opbrengsten Wmo 5.352.230 4.403.778
Zorg-gerelateerde corona-compensatie 3.468.546 0
Particulier / PGB 40.002 210.691
Overige Zorgprestaties 44.294 70.285

Totaal 29.287.694 25.062.798

Toelichting:

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Subsidies WLZ/Zvw-zorg / Zorginfrastructuur 0 0
Subsidie zorgbonus 978.757 0
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 1.357.739 1.312.782

Totaal 2.336.496 1.312.782

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Overige opbrengsten 258.385 270.191
Hotelmatige diensten 275.098 366.115

Totaal 533.483 636.306

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 3.468.546 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen de volgende zorgdomeinen:
 •Wet langdurige zorg   €  3.404.458
 •Sociaal domein            € 64.088

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2020. De in de opbrengsten verwerkte corona-compensatie is daarom 
gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening gehouden met de berekende omzetderving (verminderd met minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, 
toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-
compensatie hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 
2021. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn.

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning daarop en aangepast tot het niveau van 
de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De zorgbonussen zijn uitbetaald in december 2020. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op 
basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het 
bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 1.094.757 en is verwerkt onder de personeelskosten. 

Onder de beschikbaarheidsbijdragen opleidingen is de subsidie Sociaal Traject in Perspectief verantwoord. De gemeente Den Haag  heeft de subsidies (STIP_ over 
2018-2019 definitief vastgesteld. Met dit uitgangspunten is de subsdie 2020 bepaald. De subsidie over 2020 moet nog definitief vastgesteld worden.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 13.846.384 12.804.899
Sociale lasten 2.552.145 2.183.496
Pensioenpremies 1.067.330 958.997
Andere personeelskosten: 1.557.060 785.352
Zorgbonus personeel in  loondienst, inclusief eindheffing 1.047.507 0

   
Subtotaal 20.070.426 16.732.744
Personeel niet in loondienst 2.469.798 1.478.350
Kosten zorgbonus personeel niet in loondienst 47.250 0

Totaal personeelskosten 22.587.474 18.211.094

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Zorgdienst 325 311
Facilitaire dienst 14 10
Algemeen beheer 62 49

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 401 370

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.559.864 1.519.668

Totaal afschrijvingen 1.559.864 1.519.668

Met betrekking tot de (subsidie) zorgbonus, wordt verwezen naar de toelichting op de subsidiebaten. 
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.936.226 1.505.537
Algemene kosten 1.175.419 1.102.472
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 704.733 695.674

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 344.375 313.221
- Energiekosten gas 282.649 560.510
- Energie transport en overig 20.634 24.362
Subtotaal 647.658 898.093

Huur en leasing 417.720 424.368
Overige bedrijfs kosten 0 0
Dotaties en vrijval voorzieningen 0 -302.280

Totaal overige bedrijfskosten 4.881.756 4.323.864

Toelichting

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentebaten 0 4.666
  

Subtotaal financiële baten 0 4.666

Rentelasten -882.525 -1.074.165
   
Subtotaal financiële lasten -882.525 -1.074.165

Totaal financiële baten en lasten -882.525 -1.069.499

16. Honoraria accountant 2020 2019
€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle (of beoordeling) van de jaarrekening 45.800 36.880
2 Controle en/of overeengekomen specifieke werkzaamheden andere verantwoordingen 21.650 17.945
3 Fiscale advisering 0 1.331
4 Andere werkzaamheden 4.500 5.173

Totaal honoraria accountant 71.950 61.329

Toelichting:
De kosten van de controle van de jaarrekening (1) en controle en/of overeengekomen specifieke werkzaamheden (2) zijn op basis van het toerekeningsbeginsel 
verantwoord. De andere kosten zijn verantwoord op basis van realisatie in het boekjaar.

In de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn voornamelijk de extra corona kosten verwerkt die Stichting Eykenburg heeft moeten maken in 2020. Deze zijn 
gecompenseerd door middel van de corona compensatie (zie onder 9.)
De lagere energiekosten hangen samen met de schuld die Stichting Eykenburg heeft aan de VvE in het Zamen, omtrent de afrekening elektra 2013-2020. In 2019 is 
er voor € 300.000 extra aan reservering getroffen voor deze schuld. De reservering is in 2020 opnieuw beoordeeld en deze lijkt voldoende. Daarmee is er in 2020 
geen extra toevoeging geweest, wat de lagere kosten verklaard.
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17. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

 A. Reede
1 Functie (functienaam) Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-okt-08
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 172.038
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.733
8 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 183.772

13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 185.000

Vergelijkende cijfers 2019
1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 164.224
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.539
5 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 175.763

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 179.000

Toezichthoudende topfunctionarissen
M.A. de Booij A. van Egmond J.H.R. van Langerak O. van den Brink

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Vice-voorzitter Lid RvT Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 6-jul-17 6-jul-17 1-sep-18 28-nov-19
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 13.425 11.562 9.250 8.950

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.750 18.500 18.500 18.500

Vergelijkende cijfers 2019
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.374 9.136 8.950 746

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.734 17.900 17.900 1.667

Toelichting

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting tot Huisvesting Verzorging en Verpleging 
van Ouderen Eykenburg een totaalscore van 10 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum 
voor de Raad van Bestuur van € 185.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 27.750 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 
18.500. Deze maxima worden niet overschreden. 
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18. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Eykenburg heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 9 juni 2021

De raad van toezicht van de Stichting Eykenburg heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de  
vergadering van 9 juni 2021

19. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

20. Gebeurtenissen na balansdatum

21. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

WG
A .Reede 9-jun-21

WG WG
M. de Booij 9-jun-21 A. van Egmond 9-jun-21

WG WG
O. van den Brink 9-jun-21 J.H.R. van Langerak 9-jun-21

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld moeten worden.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Eykenburg heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Zie paragraaf 5.1.2. De statuten kennen verder geen specifieke regeling rondom resultaatbestemming.
Het resultaat wordt verdeeld conform de specificatie vermeld in de resultatenrekening.
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020
Versie: 0.11, d.d. 23 oktober 2020

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 2.083.023€            370.145€            64.088€              -€                    -€                    -€                    2.517.256€         
Compensatie personele meerkosten corona 873.896€               19.149€              893.045€            
Compensatie materiële meerkosten corona 447.539€               447.539€            
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                    
Overige corona-compensatie -€                    
Totaal toegekende corona-compensatie 3.404.458€           389.294€           64.088€             -€                   -€                   -€                   3.857.840€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020** 389.294€            389.294€            

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020 3.404.458€           0€                      64.088€             -€                   -€                   -€                   3.468.546€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2020 21.508.615€          2.278.465€         5.416.318€         2.954.275€         32.157.673€       
- begroting 2020 19.996.000€          2.251.200€         5.971.900€         1.768.600€         29.987.700€       
- jaarrekening 2019 18.381.976€          1.996.068€         4.403.778€         2.230.064€         27.011.886€       

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 
2020 in opbrengsten 2020

15,83% 0,00% 1,18% #DEEL/0! #DEEL/0! 0,00% 10,79%

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

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 

2020
begroting 2020 jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 2.246.054€         645.700€            1.887.761€         
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) 6,98% 2,15% 6,99%
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. 4,83% 0,00%

Stichting tot Huisvesting Verzorging en Verpleging van Ouderen Eykenburg
Den Haag
41149967

In 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 negatieve 
financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende 
het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de 
behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Het jaar 2020 heeft voor een belangrijk deel in het teken van het coronavirus gestaan. Ook Stichting Eykenburg is hard geraakt door het virus.Om het virus het hoofd te kunnen bieden is direct centraal een 
crisisteam geformeerd. Vanuit dit team heeft de coordinatie centraal plaatsgevonden van alle acties, maatregelen en communicatie die in het kader van het beperken van (de impact van) het virus stonden. 
Een dynamisch draaiboek is opgesteld wat voorziet in de laatste relevante informatie voor medewerkers, zoals opnamebeleid, testbeleid, afsluiten en openen van afdelingen, etc. Extra personeel is 
aangetrokken of ingezet ter ondersteuning van de huidige zorgmedewerkers, persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aangeschaft, testlocaties zijn vormgegeven, enzovoort. De bedrijfsvoering is zo veel als 
mogelijk doorgegaan zoals gewoonlijk, maar het borgen van de zorgverlening aan onze clienten heeft in deze periode altijd als hoogste prioriteit gegolden, wat wel invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering. 
De maatregelen die genomen werden hebben zichtbaar effect gehad en hebben bijgedragen aan het bestrijden en beteugelen van het virus. Financiele compensatie heeft sterk bijgedragen aan een gezonde 
bedrijfsvoering in 2020 en zal ook in 2021 bijdragen. Vaccinatie vanaf 2021 draagt belangrijk bij hieraan. Uitbraken hebben lopende het jaar en in 2021 steeds beperkter en beheersbaarder opgetreden. De 
inzetbaarheid van de medewerkers heeft wel onder druk gestaan en is nog steeds op een lager percentage dan gebruikelijk voor onze organisatie. Ook maatregelen zoals thuiswerken, dragen van 
beschermende middelen, inzet van extra (ondersteunend) personeel en het anders organiseren van de zorg en welzijn worden in 2021 nog toegepast. 

Er is geen aanspraak op de NOW regeling.

De niet verwerkte corona-compensatie betreft de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars en de generieke kostencompensatie Zvw. In de jaarrekening is er voor gekozen om de ontvangen 
continuïteitsbijdrage niet op te nemen als omzet. Dit vanwege de onzekerheid die hier nog mee samenhangt. Stichting Eykenburg heeft in 2020 bij de zorgverzekeraars met het grootste marktaandeel boven 
het omzetplafond geproduceerd (CZ) en voor drie andere verzekeraars  (Zilveren Kruis, VGZ & Menzis) verhoging van het plafond in 2020  moeten afspreken, waardoor eigenlijk boven de initiële 
productieafspraak is geproduceerd. De generieke kostencompensatie is pas in mei 2021 ingediend en deze is ook nog niet toegekend. Volgens de nu geldende richtlijnen zou Stichting Eykenburg hier wel 
aanspraak op maken, maar het percentage voor wijkverpleging en ELV staat nog niet vast.
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Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Plaats en datum

Alex Reede WG WG

Ondertekening door het bestuur
Den Haag, 9 juni 2021

Het resultaat en de resulaatsratio 2020 liggen in lijn met die van 2019. Dit betekent dat Eykenburg door de geboden coronacompensatie in lijn met 2019 presteert. De voornaamste reden van een hoger 
resultaat (€ 355.000) zijn de lagere interestkosten (€ 187.000) in 2020. Dit door een eenmalige aflossing begin 2020 en een lagere schuldenpositie dan in 2019. 

De begroting 2020 laat een ander beeld zien dan de realisatie. Grootste verschil zit in de personele kosten. Er was € 22,7 mln. begroot en er is € 22,6 gerealiseerd. In deze € 22,6 mln. is echter de zorgbonus 
verwerkt (€ 1,1 mln.) en zijn de extra personeelskosten voor COVID-19 opgenomen (€ 0,9 mln.). Er is hiermee € 2,1 mln. minder aan personeelskosten uitgegeven dan begroot. Dit ook vanwege COVID-19. 
De belangrijkste onderdelen in de begroting die niet gerealiseerd zijn;
- Voor groei extramurale huishouding was € 0,75 mln. opgenomen.
- Voor uitbreiding begeleiding extramuraal is € 0,15 mln. aan extra kosten opgenomen. 
- In de begroting is rekening gehouden met een team onplanbare zorg voor € 0,1 mln. 
- In de begroting 2020 is een bedrag van € 0,6 mln. beschikbaar gesteld voor opleidingen personeel (budget verhoogd). Er is voor € 0,15 mln. aan opleidingen gevolgd. Per saldo levert dit minder uitgaven op 
t.o.v. de begroting van € 0,45 mln. 

De materiële kosten 2020 waren hoger dan begroot (€ 0,8 mln.). Waarvan € 0,45 mln. corona gerelateerd en deze zijn gecompenseerd door middel van de coronacompensatie. De overige € 0,35 mln. is 
voornamelijk te verklaren door hogere afschrijvingen € 0,2 mln. Stichting Eykenburg heeft in 2020 geïnvesteerd in nieuwe partnerkamers en in de ICT, waardoor de afschrijvingen hoger zijn geworden dan 
begroot.

Op totaal niveau (gecorrigeerd voor Covid kosten en zorgbonus) is de omzet € 0,3 mln. lager (€ 30,0 mln. begroot t.o.v. € 29,7 realisatie). De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de Wmo (€ 0,6 mln.). 
Dit vanwege het niet doorgaan van de personele uitbreidingen op de extramurale zorg. Hiertegenover staan hogere overige opbrengsten (voornamelijk subsidies € 0,3 mln.)Binnen de Wlz is, als de 
omzetderving Wlz hierin wordt meegenomen, geen significant verschil zichtbaar. De omzet bedraagt € 20,1 mln., terwijl in de begroting van € 20,0 mln. uit was gegaan. Dit ligt in lijn. 

Deze correcties t.o.v. de begroting leiden tot een resultaat van € 2,1 mln. Dit benadert de nu gerapporteerde € 2,2 mln.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste 
weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.


