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S.l JAARREKENING

5.í.,I BALANS PER 3í DECEMBER 20í9
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

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

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreseryes
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

KoÉlopende schulden (ten hoogste í jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva

Ref. 3í-dec-í9
€

1 18.354.409
18.354.409

0
306.626

1.210.311
11.563.483
13.080.420

31.434.829

Ref. 3í-dec-í9
€

6
45

7.433.767
0

710.355
8.144.167

664.377

15.O55.474

0
7.570.811
7.570.811

31 .434.829

31-dec-18
€

19.249.858
19.249.8s8

0
67.925

1.00s.331
9.636.247

10.709.503

:29.9b9.361

3í -dec-18
€

45
5.546.006

0
710.355

6.256.406

861.898

18.083.651

0
4.757.406
4.757.406

29.959.361

2
3
4
5

7

8

3
I

VOOR WAARMERKINGS-

DOELEINDEN

Verstegen accountants

en adviseurs B.V.

d. d. :1. F..qz.-.?9.?_0.

o
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5.í.2 RESULTATENREKENING OVER 20í 9

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten

Ref. 2019
C

25.062.798

1.312.782

636.306

27.011.886

18.211.094

1.519.668

0

4.323.864

24.054.626

2.957.260

-1.069.499

1.447.761

20í9
€

1.887.761
1.887.761

2018
€

22.843.710

1.219.767

471.761

24.535.238

16.459.886

1.491.727

0

4.608.909

22.560.522

1.974.716

-1.023.054

951.662

2018
€

951.662
951.ti62

12

13

14

15

16

17

18

VOOR WMRMERKINGS-

DOELEINDEN

Verstegen accountants

en adviseurs B.V.

d. d. ll. È97. :.?0.2..Q.

o
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5.í.3 KASSTROOMOVERZTCHT OVER 2019

Kasstroom uit opeÍationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voozieningen

Veranderingen in werkkapitaal:
- vooraden
- vordeÍingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
fi nancieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening couranlkrediet)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
lnvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

Iotaa, kasstroo m uit investeringsactiviteiÍen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit fi n anc ieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen pe|I januari
Stand geldmiddelen peÍ 31 december
Mutatie geldmiddelen

Ref. 20'19 20íg

2.957.260 't.974.716

16

7
1.519.668
-197.521

0
-204.980

-238.701

594.906

0
-í.069.499

1-322.147

151.225
4ficl632

-1.069.499
3.361.133

-624.219

-809.678

1.927.236

1.92t.23ti

1.491.727
778.177

11.869
686.785

131.732

909.333

0
-1.023.054

-509.223

-800.559

5.984.744
9.636.247

2.269.904

1.739.719
5.984.339

-1 .023.054
4.961.285

-509.223

-800.559

3.651.503

3.ri51.503

2
4

3

I

18
18

4,24.219
0

I -809.678

9.636.247
11.563.483

5

5
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Stichting Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAÍ.I WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.í.4.1 Algemêen

Algemene gegeyers en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Eykenburg (statutair genaamd: Stichting tot Huisvesting Vezorging en Verpleging van
Ouderen Eykenburg) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Haag, op het adres Kruisbessenslraat 12, en is

De belangrijkste activiteiten zijn verpleging, vezorging en begelêiding.

Verclaggevingsperiode
Dezejaanekeningheeftbetrekkingophetboekjaar20l9,datisgeëindigdopbalansdatum3l december20l9

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

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van acliva en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

C o nti n uiteitsv e ro n de rste I I i n g
Deze jaanekening is opgesteld uitgaande van de continuïtêitsveronderstelling

Vergefiking met v oorgaa nd jaa r
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar met
uitzodering de veMerking van de kosten van groot onderhoud. Met ingang van het boekjaar 2019 worden de
kosten de kosten voor groot onderhoud verwerkt volgens de componentenmethode. Tot en met het boekjaar
2018 werden deze kosten tlv de exploitatie gebracht. Deze stelselwijziging is in overeenstemming met de
richtliinen van de Jaarverslaglegging prospectieÍ verwerkt vanaÍ het boekJaar 2019. ln veóand met deze
prospectieve veÍweÍking zijn de vergeliikende cijfers niet aangepast.

Vergelijkende cijfers
Erzijn geen wijzigingen geweest in de vergeli.jkende crjfers over 2018 ten opzichte van de jaarrekening 2018

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

Foutherstel
ln dejaarrekening 2019 is, na het vaststellen van deze jaarrekening, geen zodanige onjuistheid ontstaan, dat de
jaarrekening 2019 emstig tekort schiet in het geven van inzicht.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen voÍmt 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 daadtr/erkelijke uitkomsten kunnen aftviiken 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 herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de raad van bestuur het meest kÍitisch voor het
weergeven van de Íinanciële positie, en verêisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- Economische gebruiksduur van materiële vaste activa
- Waardering van voozieningen (geldt voor alle opgenomen voozieningen)

Ve rb o n den re c hts p e rcone n
Stichting Eykenburg heefl geen veÍbonden partijen.
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Stichting Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTMTBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenÍekening en kasstroomovezichtzijn in de jaarrekening
genummerd.

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 hetwaarschijnlijk is dat de afirvikkeling 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 woÍdt niêt 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 voonaraarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaaÍheid van de bepaling van de waarde.

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

MateÍiëlê vaste ective
De materiêle vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- oÍ vervaardigingsprijs ondeÍ aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardevermindeÍingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkriigings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Op bedrijfsteneinen en op vaste acliva in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.

Voor zover subsidies of daaraan gelUk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Groot onderhoud:
Voor de koslen van periodiek groot onderhoud wordt de componentenbenadering toegepast.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondeÍe 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 waaÍde 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 opbrengstwaaÍde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de
toekomstige netto kasstromen die het actief naar venvachting 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 reali6eerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om
de verkoop te realiseren.
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Stichting Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Stichting Eykenburg heefr de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de
toekomstige kasstromen van haarzorgvastgoêd 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 2019. Hieruit blijken geen bijzondere waardeverminderingen nodig.

Stichting Eykenburg heeft medio mei 20 1 I een onaÍhankêlijk taxateur verzocht de directe opbrengstwaaÍde 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 97ok, ccn 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 hel gebouw, ook na de meest
recente verbouwingen die in het gebouw plaats hebben gevonden. Er is geen sprake van waardeveÍmindering.
Zorgcomplex Het Zamen is eind 20'14 getaxeerd dooÍ een onafhankelijk taxateur. De directe opbrengstwaarde
(k.k.) is bepaald, rekening houdend met een bruto aanvangsrendement van7,gyo en een disconteringsvoet van
7,6% op € 11.550.000,-. Er zijn verder geen indicaties aanwezig (intem/extem) dat sprake is van een b|zondere
waardevermindering.

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

Financiële ínstrumenten
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 contÍacten besloten afgeleide financièle instÍumenten (derivaten).
Deze worden door de instelling gescheiden van het basisconlract en apart verantwoord indien de economische
kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw veÍwant zijn, indien een
apart instÍument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een
derivaat zou voldoen en het gecombineeÍde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reéle waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de resultatenÍekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instÍumenten,
worden bij de eerste opname veMerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eeÍste opname worden meegenomen. lndien instrumenten niet zijn gêwaardeerd tegen
reële waarde met veMerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
ln contracten besloten Íinanciêle instrumenten die nietworden gescheiden van het basiscontract, worden
veÍwerkt in overeenstemming met het basiscontÍact.
Na de eerste opname (tegen reélewaarde) woÍden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
oewaardeerd

VeÍstÍekte leningen en oveÍige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en koÉlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en oveÍige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverpllchtlngen voor het komend jaar van de langlopende schulden \rorden opgenomen onder
kortlopende schulden.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een vooÍziening voor incourantheid, oftegen
lagere opbrengstwaarde.
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Stichting Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGET{ VAN WAARDERING EN RESIJLTAATBEPALING

Vorderingen
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 oÍ transactiekosten dan
geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getrofÍen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is statisch bepaald.

Liquide middêten
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekenlng-courantschulden blj banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstêllingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voo rzi en i ng e n (al gem ee n)
Voozieningen umrden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waaóij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betÍouwbare wiize is te schatten.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afr^,ikkeling van de verplichting.

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

Voo rzie n ing ju bileumve ry I ichti ngen
De jubileumvooziening betÍeft een voorzrening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De vooziening betÍeft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfl(ans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,5%.

Voorzie n i ng arbeidsongesch i kth e id
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.

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

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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Het resultaat u/ordt 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 veniverkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdeÍing 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 voozienbaar 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.
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Stichting Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERIT{G EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van dienstên worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedÍag
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.
lndien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbaÍe wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten veMerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt dooÍ de opbrengsten.
De met de opbÍengsten samênhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten ziin
veÍantwoord.

Pêrsonele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de aóeidsvooruaarden venrverkt in de
resultatenrekeníng vootzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelÍk de belastingautoÍiteit.

Pensioenen
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, ziin ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Eykenburg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door
de werkgeverwordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenÍonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld
door haar frnancrële verplichtrngen) dit toelaat. Ultrmo 2019 bedroeg de dekkrngsgraad 99.2% Het vererste
niveau van de dekkingsgraad is 124r'.%. 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 woÍdt 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 Íinanciële
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 110o/o. Bij een dekkingsgraad van
ongeveer 1 30% kan PFZW volledig indexeren. Hel 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.

Financiëlê baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deêlnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waaÍdeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Overheidssubsidies
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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
vooMaarden. 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 aÍgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waaóij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financièle instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste venrverking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt veMerkt als overheidssubsidie.

Pagina 13



Stichting Eykenburg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAiI WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstÍoomoverzicht

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

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtbnissen 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 veMerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informalie 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 dejaanekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in dejaarrekening.

5.1.1.6 Waa d ei n gs grondsl 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.
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5.í.5 TOELICHTING OP DE BALANS

1. Materiële vaste activa

De specifrcatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en teÍreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedriÍsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedriiEproces dienstbaÍe materiële activa

Totaal materiële vaste aciiva

Het vedoop ven de mateiële activa in het verslagjaar is als wlgt weer te geven:

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

ac't'tva

2, VooÍaden

De specifrcatie is als volgt:

Overige voonaden:

Totaal voorraden

3í-dec-19 3í-dec-í8
E

16.716.869
756.962
880.578

0
0

18.354.409

3ldec-í9
€

19.249.858
624.219

0
1.519.668

0
0
0
0

17.212.347
1.059.749

977.762
0
0

1 9.249.658

31dec-í I
€

20.232.362
509.223

0
1.491 .727

0
0
0
0

Boekwaarde per 31 december 1 6.354.409 19.249.858

een nadere speciÍicatie van het vedoop van de materiëe vaste activa per activagroep wordt ven /ezen naaÍ het
mutatieovezicht onder 5. 1.6.

De vaste activa zÍn als zekeÍheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt veÍwezen naar het
van de langlopende leningen in bi,lage 5.1.7

3í{ec-í9 31 -dec-1 I
€

0

0 0

€

0

Toelichting:
De voonaden zijn i.v.m. de verkoop van de restaurant activiteiten overgedragen

Pagina 15



frratq3W.A

5,í.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekoÉ en schulden uit hooÍde
van Íinancieringsovercchot Wlz

20í8 2019€€
Saldo per 1 januari 67.925 0

Financieringsverschil boekjaar
Correclies voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutalie boekjaar

totaal
€

0

0

0

0

67.925

€

€

€

54.431
-122.356

306.626
0
0

306.626

306.626
54.431

-122.356
-67.925

Saldo per 31 december 0 306.626

Stadium van vaststelling (per erkenning):

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

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieÍingstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoveÍschot

Specifi catie fi nancieÍingsvêFchil in het boekjaar

Wettelík budget voor aanvaardbare kosten Wz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het r,vettelijk budget

Totaal financieringsverschil

238.701

31-dec-19 3ídec-í8

306.626 67.925
0

306.626 67.925

2019 2018

€

€

306.626

18.327.545
18.020.919

17.472.719
17.404.794

67.925
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5.I.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACÏVA

4. DebiÍcuren en overige vorderingen

De specifrcatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuÍen
Overige vorderingen:
Nog te ontvangen bedragen:
Zorginfrastructuur
overige voderingen
Overige overlopende activa

Bankrekeningen
Kassen
Oeposito's
Huurgaranties

3í-dec-í9 3ídêc-í8

2.014
*.278

1 79.069

881.'174

E

804.746

57.904
2't.617

121.064

4.450.'153
2.650

5 105.881
77.563

€

€

Totaal debiteuÍen en overige vorderingen '1.210.311 í.005.33't

Toelichting:
De \roorziening die in aftrek op de vorderingen debiteuren is gebracht, bedraagt afgerond € 6.700

5. Liquide middelen

De specifrcatie is als volgt: 3ldec-19 3t-dec-í8

6.376.91 1

3.128
5 105 881

77.563

Totaal liquide middelen 1 1.563.4E3 9.636.247

Toelichting:
De liquide middelen staan ten dele ter vrije beschikking van de stichting.
Voor de huur van de ondersteunende ruimtes in de plint van Het Zamen is een huurgarantie
afgegeven \ relke niet ter vrije beschikking staat.

Deze middelen zijn wel dagelÍks opvraagbaar, maaÍ dit gaat ten koste van de te ontvangen rente (mislopen bonusrente)
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ACÏVA

5.í.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Aloemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Kapitaal

Het veiloop is als wlgl weer te geven:

Kapitaal

Totaal kapitaal

EestemmingsreseÍves

Het vefloop is als wlgÍ weer te geven:

Bestemmingsreserves:

8.144.167 6.256.406

Saldo per Resultaat- OveÍige Saldo per
í-ian-2019 bestemming€€

1-jan-2019 bestemming€€

3ídec-Í9 3ídec-18
€ €

45
7.433.767

0
710.355

45
5.546.006

0
710.355

mutaties 31-dêc-2019

mutaties 31-dec-20í 9
€

45

€

0

€

45

_5--_---0..-aF

Saldo per Resultaat- OveÍige Saldo per

Reserve aanvaardbare kosten
lnnovatiefonds

Totaal bestemm ingsreseÍves

Algemene en overige íeseves

Het vedoop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve

Totaal algemene en oveÍige Íeserves

-46:óï6- 
-ïffi:76ï

t.433.t6t

Saldo per ResultaÍ- Overige Saldo per

5.096.006
450.000

1.887 .761
0

't -jan-20í 9 bêstemming mutaties€€€
710.355

7t0.355 0

€

0

0

U

6.983.767
450.000

0

3ídêc-20í9

71 0.355

71 0.355u

ln het verleden zijn een tweetal bestemmingsbndsen opgevoerd voor flats en innovatie. De raad van besluur heeft besloten de
bestemming hiervan te wijzigen en de reserveringen teÍug te laten vloeien naar de Reserve aanvaerdbare kosten / algemene
reservê. Dit is via een overige mutatie in het eigen veÍmogen zichtbaar gemaakt.

De Reserve aanvaardbare kosten is gevormd vanuit de positieve resultaten uit de Wz-activiteiten en wordt aangewend voor deze
doelstelling (uitvoering Wz zorg en ovedge zorgactiviteiten).

Het innovatiefonds is door de raad van bestuur in het verleden gevormd voor innovatieprojecten binnen Eykenburg. Er zijn geen
onttrekkingen gedaan aan deze bestemmingsreserve in 20í9. Met het zorgkantoor zijn 2 innovatieve projecten gestart welke in
2020 verder uitvoering aan zal worden gegeven gezamenlijk met andere zorgaanbieders. De middelen hiervoor zijn apart
gepassiveerd onder de kortopende sóulden.

Toelichtinq:
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voonieningen

Het vedoop is als wlgi weer te geven:

Aóeidsongeschiktheid
Jubileumverplichtingen
Claims en rechtsgeschillen

Saldo per
f-ian-í9

83.684
I í0. í96
668.018

76.967
1 60.092

0

33.034
'10.083

89. 1 83

Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
31 -dec-í 9€€ €

0
0

127.617
260.205
276.555302.280

Totaal voorzieningen 861.898 237.059 132.300 302.280 664.377

Toelichting in welke mate (het totaal van) de vootzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-12-2019

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

8. Langlopende schulden (nog voor meer den een jaar)

De specifrcatie is als volgt:

Schulden aan banken

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per I januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Stand per 31 december

AÍ: aflossingsverplichting komend boekiaar

Stand langlopende schulden per 31 december

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> I jr.) (balanspost)
hieÍvan > 5 jaar

137.700
526.677
17.500

31-dec-l9 31dec-l8

15.055.474 18.083.651

15.055474 18.083.651

2019 20í8

18.893.737
0

809.678

16.0E4.059

3.028.585

15.U55.4//4

3.028.585
15.055.474
12.769.716

19.694.296
0

800.559

€

€

1 ó.dvó. / J/

810.086

16.OU3.65',I

8'10.086
18.083.65'l
15.979.369

€

€

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moe|jP-n worden beschouwd

per categorie vooziening

Deze voor de mogelijke salariskosten voor personeel wat in 201 I of 201 9 ziek is geworden en waar
peÍ 31-12-2019 de vooruiEichten waren, dat deze personeelsleden langdurig ziek zouden bltven en waarschtnlijk niet zullen
terugkeren in het arbeidsproces.

De voorziening teÍ dekking van toekomstige aanspraken op biizondere uitkeringen
aan het personeel zoels jubilea uitkeringen

ClaiÍris en
De voorziening voor verplichtingen uit hoofde van in het verleden gemaakt afspraken waarover verschil
van inzicht is gekomen. De verplichting is nominaal bepaald

Voor een nadere toelachting op de langlopende schulden wordt veMezen naar de bijlage ovetz icht langlopende schulden (5.1 .7).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortopende schulden.
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5.í.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Passiva

9. KoÉlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Nog te betalen rente
Crediteuren
Afl ossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale vezekeringen
Schulden ter zake pensioenen
Nog te betelen salarissen
Terugbetal ingsverpl ichtingen zorgverzekeraars
Transitiemiddelen
Beschermd wonen
Te betrlen BTW
Overige ovedopende passiva
ORï vakantiedagen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
nog te betalen kosten

Totral overige kortopende schulden

3í-dêc-19 3í-dêc-'!8
€ €

251.135
942.110

3.028.585
431.769
80.468

154.'167
262.564
588.860

298
220.178
564.346

0
595.551
365.585
85.195

7.570.611

216.953
533.974
810.086
606.222
65.649
87.836
99.257

740.880
131.137
356.489
204.239
41j23

525.272
314.747
23.542

4.757.406

Toelichting:

Transitie middelen
Met het zorgkantoor zijn afspraken gemaakt voor de uivoering van èen tweetal innovatieprojecten waarvoor het zorgkantoor in
totaal € 740.880 aan transitiemiddelen heeÍt toegekend. ln 201 9 ls een aanvang gemaakt met de uitvoeÍing en 2020 zal veÍdeÍe
invulling aan deze projecten worden gegeven.

Te betalen Btw
ln 2016 is inzake de bouw van de locatie het Zamen een bedrag inzake ProRata ontvangen van € 574.381,- Jaarlijks dient
beoordeeld het recht op vrijval van dit bedrag te worden bepaald. Het opgenomen bedrag van € 220.178 betÍeft de Suppletie
aangifte van de afgelopen jaren als mede de aangifte van q4 201 9

Overige overlopende passiva

@n reservering kosten energieverbruik Het zamen
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7 0. F i nan ciël e í nstru mèntên

Algemeen - De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die dê
instelling blootstellen aan markt- en/of kredielrisico's. Dez financiêle instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De inslelling
handelt in overeenstemming met de inteme procedures en gedragslÍnen niet in financiële derivaten.
Krcdietdsico - De vorderingen zijn voor het grootsle deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgvezekeraars en gemeenten. De
kredietrisico's zijn beperkt.
Renteisico - Het renterisico voor de instelling is beperkt lot 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 looptÍd.
Reële waarde - De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiëe instrumenten, waaronder vorderingen,
effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

11. Niet in de balans opgenomen regelingen

Huur overeenkomst het Zamen.
Met Staedion is er huurovereenkomst gesloten voor de periode 25n/2013 llm 24nP023, Na het verstrijken van deze peÍiode
wordt de overeenkomst telkens met een periode van 5 jaar verlengd. De huurverplicÍng voor 2020 bedraagt € 417.000 en de
huurverplicting lol 24n 12023 € 1.51 7.600,-

Macrobeheersinstrurnent opbrengsten zorgpr€statieg zorgvezekeringawet
Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelUkheid dat voor de ver.lntwoorde opbrengsten
uit hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgvezekeringswet een terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in latere
jaren ingeval achteraÍ blÍkt dat een macm-budgetoverschrÍding is onlstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekêning 2019 bestaat lendelijk nog geen imicht of de relevanle macro-omzelgrenzen woÍden
overschreden. Stichting Eykenburg is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit
macrobeheersinstrumenten voortkomende verplichtingen en deze te kwantiÍiceren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot
uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2019.

OnzekeÍlreden opbÍongstverantwooÍdin g
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkanloren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelt.lke ondersteuning kunnen corÍecties noodzakelr.lk zijn op de gedeclareerde pÍoductte. De effeclen van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Eykenburg heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeuÍig mogelijke
inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van
interne en eldeme contÍoles.
Eykenburg verwacht uit hooÍde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige corÍeclies op de gedeclareerde en
verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.
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5.1.6 TUTATIEOVERZICHT ilIATERIELE VASTE ACTIVA

Bed rijfs-
gebourven en

te rÍeinen
machines en

installaties
€

3 154.689
0

2.094.940

Andere vaste
bedrljfs-

m iddelen,
tschnische en

ad minlstrrtieYe
u itru stin g

tateÍiële Yaste
bsdrijfsactiva in

uitvoeÍing en Niet aan het
vo oru itbetalingen be drijfsp roces

op materiële dienstbare
Yaste activa materiële activa

Totaal

€ €€ €

Stand per 1 januari 20í9
- aanschafwaarde
- cum ulatieve herwaarderingen
- cum ulatieve afschÍijvingen

Boekwaarde per '1 januari 2019

ÍÍutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaardeÍingen
- afschrijvingen
- bijzondeÍe waardeverm indeÍingen
- terugnam e bijz. waardeverm indeíingen

terugname geheel afgeschreven activa
.aan sc h afwaa rd e

.cum ulatieve heÍwaarderingen

.cum ulatieve afschrijvin gen

desinvesteringen
aanschaÍwaa rde
cum ulatieve herwaarderingen
cum ulatieve afschfljvingen
per saldo

Mulaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 3l december 20í9
- aanschafwaarde
- cum ulatieve herwaaÍderlngen
- cum ulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2019

31.056.557
0

13.944.210

2 544.548
0

1.566.786

0

0
U

0
0

0

36.7 55.7 94
0

1 7.505,936

17.212.347 1.059.749 977.762 0 0 19.249.858

3.328 1 57 562 624.219
0

1 .51 9.668
0
0

463.329
0

958.807
0

0

254JUO

0
1Ê

0

0

0

746
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

U

0
0

0
U

n

880 ^57B 
---------ï -------ï --s3si76í

000 0 0

-495.47 8 -302.787 -97 184 0 0 -895.449

31 .519.886
0

14.803.017

3.158 017
0

2.401.055

2702110
0

1.821 532

37.380.013
0

19.025,604

16.716,869 756.962

Afsc h rijv i n g s pe rc e n ta g e 2 - 3,3310 5,0% 10% - 33,3%
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51.809
1 57.35E gsm€!nts9aÍanlie
228.667 hypoth€el vartgosd
228.667 hypotieok raslgoed

2.359.088 hypotioek vastgo€d

--tdtriïT

t l rlr-
liil. {rnt.

Rrstsohuld
ov!Í I jrtr

R oslaÍand a

looptiid in
j.í.r.ird

201I

Aílo r.
!ineJ-
w iirr

%

A8N 52r258944
A8N 521256313
A8N 240764641
A8N 240761633
A8N 210764625

91 0.0€7
2 675.031
8.575.000
8.575.000
5.600.000

223 2Ê5

354.033
6.802.833
0.802.833
4 710.773

52.671
1 57.356
22E.067
228.661
142.311

170 594
í96 677

6 574 r 66

6 574 r66
I 568 456

5.430.831
5.430.831
1.908.054

4

2

19

19

8nn!iteit
linn ia iÍe
lir n ia iÍe
lin n ia ire

annuiteil

1 -doc-05

2 -lo b-0 4
1 -so p.08
1 -scp-08

1 -se p-08

21

1t
3D

30

30

hypothgca Ío
hy polhec8 iÍe
h y polhe ca iÍe
hypothe ca iÍe
hypothe ca iÍ€

4,00
3,25
5,65

,525
,525

%

%

96

%

Toirr I ít.Ett.737

To.lichtinr:
Voor de niEuwbouw iE pEÍ seplemb€Í 2008 ssn vooílopi0s hypoth€ok aÍgo6lol0n mar do bink toÍ íinancisring
vsn ds aanl0op bouwgí0nd €n aanloopkoslsl. Het restorende bedr.9 is op deposilos onderg0bÍachl.
Voor EEn nadEÍ€ to€lichling op de langlopence schuldSn woídt yoÍwor!n naaí biila!e ov!Ízichl langlopend0 leningen
Do aÍlossinisyorplichtineen zijn yeÍsntwoord ondeÍ de loÍtl0pend0 schuld€n
D0 totrlê lÍtdietíecilitoil v0or ds vsstgoed bv is sÍgeslolen op € 22.750.000. Als z0lsÍhod0n gelden hypothesk op hst
yaslg0ed 0r do minimals vsrkoopopbr€ngsl ven hetVan IimbuÍg StiÍum Huis
0ooí wijzigrigen rn veÍlía9ing€n in hel bouwrrajocl if 20í 1 is hol totrlo bodrag nog nirt aangrwend
0ezo aenwending hsoltverdeÍir 2012 sn 2013 plaalsgsvonden.
Perl-1-20lliEde6tichtingechterov0rholtctr€lvendehypolheskvsn€22.750.000,-Í!nteveÍschuldigdsandebaf,k.
0eze ziin n! deaÍom dafinitirl als langlqpef,de 6chulden opgenom€n.

Do bank heeít de volgende vo0rwaardsn gesleld 8an d0 y0Ílr0kte leningen G arrrlir!!Íd

0 t0!.6t8 tt.08t.0t! t2.739.7í6

1 GrÍantiErermogen (brlansÍalio) yan minimaal 20h vansÍ2018
2. Debl SerricE Capacity RÊtio van minimasl 1,3

B sd rijÍ! ro su ltaa I

A ísc1 Íivjingo n

z)

2 5,9 9!

1,09

Eo.eloning gaÍanliE YsÍmog€n Eigen veÍmogen 8 144.167
Ealan3tolaal 31 131.829
Eigen vermog€n / BEdÍijlsís6ultaal

BeÍkening Debl S€rvice capacily Ratio 2 957.260
1 .51 9.668

1.176 928

R€nt. lasten 1.071.105
AÍlos. vrÍplichling lomend 80elja8Í
RseuliEÍ 725.997
E rÍa

725.997
b) 

- 

í.800102

8) i !) 2,49 ')

r) bij de berekening van de 05CR is de vÍijwillrge (vervroegde) aílorri0g van de lenin! betin 2020 ad e 2,2 m iljo€n niet in de berelenint optcnom en
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BATEN

12, Opbnngstên zoígpmrrds en mscsch.ppd0kê ondqtÍ€,unlng

Oo lpecíhatir À árs rcrgÊ

OpbFngston zoígvêrekeÍhgsret (mludsÍ suhidiês)
Wsttelilk budget vd aanvaaÍdbaÊ koslen Wz-zqg (exdusief subsidirs)
VeÍgoeding tEnsitiemiddelen kosten 20'19
Cm.ib budgel Wts vsgaande jaM
Optr€ngsten Wrc
PaÍlidliê.,/ PC|B

Owrigè ZoÍgpEstatics

Totad

Sub8idis W.Z/Zw-zoíg / ZoÍgirírutÍuctuur
BèshikbaaÍhêidsbndragen Opl€idingsn

Overige opbM$ts (m6onder vqgadlng rcoÍ uitgeleend pmnËl ên rerhuuÍ mreÉÍd gosd):
OwÍigè opbmgstm
HolclmliF dimtrn

Toted

2019 20í8€ ---------------
1.9$.@

18.e7.95
0

9.43'l
4.4G.n8

2't0.@1
70.n5

2.061.&4
17.472.719

-740.880
0

3.855.1m
125.'t33
e4.744

13. Subaldls (qctwlal Wmo q JaugM)

Or lpocítcrb b ats 6&fr m1c 2018€ --------------
0

1.312.7V.
0

1.219.767

Totaal 1,312, EZ 1.215.767

T@llchting;

Onds dê besdlikbeÍheidsbi|jr4fl oplaidingil b de sbsidi€ S@iaal TBisct in P€Bprdiêí vffintwoÍd. Dr grlEnte Drn Hsg dimt dê
rubsidisvêmtwÍdhg owÍ 20 1 I nog d€'fniteí vst tB slêllen, tryens b6lst cr nog dsssb wer da deÍiniteve vaststlling vand s subsklb 201 7 en
20í8.

ta.W.dtwaa*,
Da spooaË Ë a/s ro!d: mls .__4€ -------------

25.(Ë4.794

ós-s

22.U3.710

270.19'l
366.115

17.249
424.512

47't.761
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LASÍEN

De specítFlib À als rc/ff

Lonen en slaÍi$s
S€iale lasten
PeNioênpMies
Andec pemn@lskosten:

2019 2014€€
12.804.8S9
2.183.4$

958.S7
785.352

'11.213.81
1.20.053

626.320
833.2A

Subtotaal
Pomrel niet in londieret

16.732.744 14.613.478
1.478.360 1.846.408

í8.21 l.OS4 16.459.888

325

2019 20í8€€
1.519.668 1.49't.72A

1.519.G4 1.191.7n

Tolaal p€@nÉlskostan

Spcifielir gmidddd eantel pcmmdsl€dcn (h FTE!):
ZoÍOdÈnst
Faci$taiÉ dirsl
Algemn bshq

G€íniidr$ utd F|!ffitrLdríl op ba3is vs futstim snhcdan

AaÍÍ81 psonÉlsloden dat buiten NêdcÍlend w*za8m is

18. AÍrchrilvhtgq op tmmrtoflïla q mrteríëta vast ellva

De spootuaíb 6 als rcrgl:

AÊchriivingon:
- mt!Íilh va3ia ecliya

TolaC atscfriiingil

2€'2
&.
3t

0

311
10

49
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5.1.8 TOELICHTNG OP DE RESIJLTATENREKENING

17, Owlgê bad',lfskosb,n

De spmíbalb È ,/s rc/g'l:

Voodingsmiddels fl hotelmtioe kostm
Algerenê kosien
Paliènt- en bmlmgeàondsn kosien

Ond€íidd en seÍgiekosten:
- OndoÍfioud
- Energiekoíen g8
- EneÍgiotoslsn st@m
- EneÍgie tÍaBpoÍlen owig
Subtotaal

Huursn lesing
Oolaties en vÍÍval Yoouieningsn

18. Flnancltlo &e0 en t.stan

Da spoctbafb ,b ars l!&'t'

Rentebalen

Sub(otiaal Ílnanciëls baten

Riltelast6

Sultotsl fi nárciÍrL lalim

TotaC fnaciab bdq r dd

19. Honoada a@outtunt

Os honoEis wn d€ a@uitant owr 20't9 zijn ab volgt:

1 ContÍol€ (ot b@Ídeling) van de jsrekcning
2 Coniíob s/oí oËrBflglkoM spciÍpkc Frtzanffien andrÍe vmnt@Ídinga
3 Fislê advisring
4 AndeÉ reÍieamhsds

2019 20í8€€
1.505.537
1.1@^472

695.674

'1.309.$4
878.813
u5.213

0
0

161.@5
394.S5

0

Totaal wqige b€drijískosten 4-J23.ffi

Todldrling
OndsÍ de dotatie m vriival voozimingsn is d,a rMatio gepc$ntsrd van dê n'Et psenssgeBlateeído @uianingsn. Ziê vêÍd*
tclidrtlng onder dc pct 7. Vouioningfi

313.21
560.510

0
24.82 n.M

898.€3 605.364

424.58
.302.29)

405.600
863.955

,1.66.909

20í9 201a€€
4.666

-Í.074.165

-1.(ËS.4S

0

-1.023.054

ffi'
-------7ffi8

0

4.666

-1.074.165

20í9 20.tt€€
s.880
17.945

'1.:x}1

5.173

35.872
13.751
1.2U
2.772

Totad honodia @unl,ent 81.329 $.6a0

Tclichting:

D€ hosll ve dc qimle van da FsÍdcnhg ('l) d trlrcle !íyoÍ ryqungakom rpecíiekc Ëkz8atrhc&n (2) zh op basis vsn hd
lsËkenhgsbagiEl veBntwd. De arÉoB k6ts .in wBntroÍd op ba3i3 ven Elisti. in hgt bod(jsÍ-
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19. Wet nomedng beoldiglng aopfunctionadsen publteke en fimipubtieke s&:6r (yyNI)

De bebldigíg @n de leden van de Read €n Sduur [m ffiige topfudbna.isn] ffi hd jeí 2019 is als rclgt:

Lci6n@r* @frrffitffiden ffi fulildM b/.1 € L7N

1 Fumie {fuffiieBm)
2 ln dienst vanaf (datum begin tuncliwwulling)
3 ln dienst tot (datum einde tunctieveryulling)
4 (Ficlise) diensrb€tieiking?
5 O@ltijdÍasloÍ (Íinimal 0,025 fte)

6 Belmiíg d6 beldbore onldemíEedngd

7 V@iêíÍngh En betmE €n beloniíBen
' betdltÈrs tqmUn

8 Tdal be@ldiginA in l€derwn d€ WNT

9 lndMdGd t@pa*lik bezddigirEslRimum

Vetueli ikende ci ifets 2078
í (Fictwe)dienstbetrckking?
2 DeeltijdÍacloÍ (Íinimal 0,025 ie)

3 Beloning pl6 bddbaE oddftrBedings

V(mieringm En belm €n bebnirEs
7 behlbaarop ffiin
I TtuI beóldl8inS in l6der €n d€ WNT

Functie (tunslpnaam)

2 ln dienst vanaf (datum begin tundievwulling)

ln dienst tot (datum eínde tundieveilulling)
3

4 8ruto-hkoren (incl. salaris, vakantiegeld,
eindetaffiurtkerhg en andqe v6te telagá)

5 Brutcqkostenvsg@ding (vaí en variab€l)
5 Totaal b€zoldiging io kadd van de WNT

7 TepasselÍk bezoldigiígsíBirum

2018
1 BrutGinkoren (irc|. sahris, vakantiegeld,

BMcmkostenvergoeding (vast en variabel)
2

3 Íotaal bezoldiging in kader van de WNT

4 Tepasselijk bezoldigingsmaximum

D. Bonink

V@itter RvT

26-10-2010

2a-11-m19

12.M
o

J.H.Rwf,L-|!rd(

Lid RvÍ

'1-9-2018

Heden

8.950

À6eÍsd

Lid RvT

6-7-2017

Hed€n

9.136

-------.ï]5-'

'17.S0

'12.306

24.422

12.375

0

18.7U

8.250

a9s

17.$0

2.1fi

1 1.539

A.Rede
Bestuurder

1-10-2008
heden

Ja

100%

164.224

175.763

179.000

Ja
100%

152.67

2..2U
174351

172.@O

ln oveÍËnslemming met parag€aí 6.5.4. van de Govemil@code Zorg 2017 gefr EykenbuÍg. ln onderslaande ov*icht iEichl in de veGtrekte
onkostavsgoeding aan de Íad van bêstuuÍ ovs 2019

Sf ifi etk wdr€kte mk6tererBo€dirE
banMlandsê Éiskosts 2373
€p€*ffatÉkoslen 175
ovedlle kGlen 0

=_ldttat& tuht .l'otbi'€ É ffioho bÈt € Lrín

MAe 8@rj

Lid RvT /
Vomitter

6-7-2017

O.6 èn f.ií*

Ud RvT

2e11-2019

Heden

746

---------Á
17.900

Heden

11.374

1.1 374

6.000

12.375
0

6.000 8.250 nvlnvt

5.74925.800 17.m0 17.n0 5.749

T@lióting
De Raad van Toeziót hsfr @níom de Regeling bezoldigingsmuima toptundionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Eykenburg een totaals@Íe van
'10 punten t€gekend. De daaruit volgendè klasreindeling bêtrefl klasse lV. Op grcnd van adikel 7.3 lid 5 Wet NomeÍing Topinkomens is v@r2019 klsse
lV met @n bijbahoEnd bgzoldigingsMimum v@r de Red van Bestuur van € 179.000 van tÉpassitg. Dit mimum rcrdt nbt oêEtredgn d@r de
Rad vm B€stuur.
Het bijbghoBnde bèzoldigingsmaximum voor de voozitter van de Raad van Tezicht bedBagt € 26.850 en v@r
Tczicht € 17.900. Dee lEima woÍden niêt deFórcden. VOOR WAARMERKINGS-

DOELEINDEN

Verstegen accounta

en adviseurs B.V

d. d. ll. Ê97.-.2..9.?.0.

leden van dê Ráad van
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20. Vaststelling en goedkeuring Jaarrekenlng

De raad van bestuuÍ van Stichting Eykenburg heeft de jaanekêning 2019 opgemaakt ên vastgesteld in de
vergadering van 16.iuli 2020

De raad van toezicht van de Stichting EykenbuÍg heeft de jaarÍêkening 2019 goedgekeurd in de
veqadering van 16 juli 2020

2í. R6sultaatbestemming

Het resultiaat woÍdt verdeeld volgens de ÍesultaatveÍdeling in paragraaf 5.1.2.

22. Gebêurtenissen na balansdatum

Stichting Eykenburg heeft in hêt boekjaar 2020 te kampên met uitbraak van het Corona virus. VeÍwacht woÍdt dat de gevolgen \,ooral bestaan uit meer
inhuur van eritem zorgpêrsone€|, extra bewakingskosl€n, het beschikbaar houden van beddên r/ooÍ coÍona patióntên en extra beschermingsmiddelen.
Stichting Eykenburg streeft er naar om de financiële gevolgen te bepêrken door inteme maatÍegelen, aangewld met de onderst€unende maatregelen van
banken, de NZa zoÍgvetzekeraaÍs, zoÍgkantoÍen en gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe gêeft, zal ook een beoep woíden gedaan op de
algemene íaciliteiten vanuit de Rijksovêrheid.

23, Ondertekening door bostuurders ên toezichthouders

A.Reede 16-jul-20

M. de Booij 16-jul-20 A. \Ían Egmond 16-iul-20

O. van den Brink 16-jul-20 J.H.R. ván Langerak 1Èjul-20

I
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutai re regeling rêsultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld confoÍm de speciÍicatie vermeld in de resultatenrekening.
Zie paÍagraaÍ 5.1.2. De statuten kennen verder geen specifieke regeling rondom resultjaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Eykenburg heeft geen nevenvestigingên

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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