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3.1 JAARREKENING

Stichting Reinier van Arkel

3.1 JAARREKENING
3.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-20
€

31-dec-19
€

1

60.994.717
422.081
61.416.798

62.570.354
389.386
62.959.740

13.493
10.118.105
621.103
15.052.692
2.679.408
28.484.802

12.812
10.609.148
490.709
14.947.965
3.421.293
29.481.928

89.901.600

92.441.668

31-dec-20
€

31-dec-19
€

1.371.068
173.981
14.104.064
5.619.419
21.268.532

1.371.068
71.448
14.011.117
5.146.611
20.600.244

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

2

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

3
4
5
6
7

Totaal activa

Ref.

PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

8

Voorzieningen

9

2.582.375

4.530.955

10

37.153.430

41.243.372

5

0
28.897.263

0
26.067.097

89.901.600

92.441.668

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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3.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref.

2020
€

2019
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

14

114.928.933

108.699.776

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

15

6.844.640

2.291.658

Overige bedrijfsopbrengsten

16

4.049.283

3.632.977

125.822.856

114.624.412

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

17

95.416.749

85.644.863

Afschrijvingen op materiële vaste activa

18

5.634.641

5.599.368

Overige bedrijfskosten

19

22.554.088

21.258.600

Som der bedrijfslasten

123.605.478

112.502.830

BEDRIJFSRESULTAAT

2.217.378

2.121.581

-1.626.030

-1.921.054

76.940

37.670

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

668.288

238.197

RESULTAAT BOEKJAAR

668.288

238.197

2020
€

2019
€

92.946
472.808
-75
102.608
668.288

32.371
176.496
-64
29.394
238.197

Financiële baten en lasten
Resultaat deelneming

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene Reserve (niet collectief gefinancierd vermogen)
Bestemmingsreserve Dymphna B.V.
Bestemmingsreserve Ypse B.V.
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3.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref.

2020
€

€

€

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- financiele vast activa
- mutaties voorzieningen
- resultaat deelneming
- incidentele opbrengst verkoop activa

2.217.378

5.634.641
-32.695
-1.948.580
76.940
-758.716

2.116.437

5.599.368
-83.425
-667.772
37.670
0
2.971.590

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-681

-2.560

491.043
-104.727
121.444
2.830.168

-121.091
976.699
-652.878
1.967.653

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Disagio
Betaalde interest

4.885.841

3.337.247

2.167.823

8.526.216

9.170.100

-13.750
-14.245
-1.598.035

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

29.767
-14.245
-1.931.431
-1.626.030

-1.915.910

6.900.185

7.254.191

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-4.059.005
0

-1.690.358
0
-4.059.005

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.690.358

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Mutatie kortlopende schulden kredietinstellingen
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie

0
-3.583.065
0

5.127.716
-9.210.787
0
-3.583.065

-4.083.071

-741.885

1.480.762

3.421.293
2.679.408
-741.885

1.940.532
3.421.293
1.480.761

Toelichting
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1.4.1 Algemeen
Algemeen
Stichting Reinier van Arkel is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, op het adres Bethaniestraat 2. De activiteiten bestaan voornamelijk
uit het aanbieden van gespecialiseerde zorg en diensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en daaraan gerelateerde
zorgvormen.
Stichting Reinier van Arkel is geregistreerd onder KvK-nummer 41081032.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ
655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten,
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïtetisveronderstelling.
Covid-19 heeft ook komende periode grote impact op onze cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ten aanzien van de financiële
continuïteit zijn de onzekerheden echter beperkt. Net als voor 2020 is voor 2021 de verwachting dat passende financiële afspraken
gemaakt worden met de diverse financiers met daarin opgenomen een financieel vangnet. Belangrijk hierbij is dat over 2020 is gebleken
dat door gerichte acties en inzet de omzetderving voor Reinier van Arkel relatief beperkt is gebleken en daarmee de impact van de
afspraken op de continuïteit defacto minder groot is.
Als wij onze eigen financiële positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige
twijfel kan doen rijzen of Reinier van Arkel haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2020 opgesteld uitgaande van
de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2020 extra kosten gemaakt voor het
testen van patiënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en –maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting,
schoonmaakkosten et cetera. Ook was sprake van uitval van zorg met omzetderving (in alle domeinen) als gevolg. Zo was vanwege
COVID-19 sprake van minder instroom dan normaal en was door een hoger ziekteverzuim druk op de personele bezetting. Tegelijkertijd
was sprake van extra zorgverlening in de Cohortafdelingen. De (meer)kosten en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd
via steunmaatregelen door de zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige contractpartijen in de vorm van
compensatieregelingen. De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en steunmaatregelen leidt tot
jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder ‘normale’ omstandigheden.
Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn, zijn de betreffende
posten in de jaarrekening nader toegelicht in de bijlage van de resultatenrekening.
De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post “Niet in de balans opgenomen
verplichtingen, activa en regelingen” en daarbinnen het onderdeel “onzekerheden opbrengstverantwoording”.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële
positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- nuanceringen i.v.m. omzetonzekerheden
- voorziening dubieuze debiteuren
- personele voorzieningen
- overige voorzieningen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader van COVID-19, zoals de
CB-regeling (continuïteitsbijdrage) en de hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus COVID-19 en de diverse geldende beleidsregels van
de NZa. De beoogde doelstellingen en de strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, de nadere uitwerking en wijze van
verantwoording en beschikking is op dit moment nog niet voor alle regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn
in de jaarrekening verwerkt en toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden gemaakt
bij het opstellen van de jaarrekening.
Reinier van Arkel maakt jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met zorgverzekeraars op schadelastjaar te vertalen naar
boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringscijfers. Voor de reguliere omzetnuancering is ook voor het
bijzondere jaar 2020 gekozen om dit op dezelfde wijze als in 2019 toe te passen.
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als
verbonden partij.
De raad van bestuur heeft op basis van de statuten en in lijn met de WTZi verslaggevingsregels gekozen om de consolidatie van
Stichting Reinier van Arkel plaats te laten vinden in de jaarrekening van de Holding, te weten Stichting Reinier van Arkel Groep. Voor de
geconsolideerde jaarrekening verwijzen wij naar de jaarrekening van Stichting Reinier van Arkel Groep.
De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappendie niet in de consolidatie van Stichting Reinier van Arkel
Groep zijn betrokken.
Stichting Godshuizen te ’s-Hertogenbosch (KvK 41081031) .
Aanvullende informatie:
Adres: Stichting Godshuizen, Postbus 70058, 5201 DZ, ’s-Hertogenbosch
Rechtsvorm: Stichting
Kernactiviteit: Een federatief samenwerkingsverband vormen met de deelnemende stichtingen:
- Jeroen Bosch Ziekenhuis
- Reinier van Arkel groep
- Van Neynselgroep
- Cello
- Oosterpoort
- Vivent
- Elde groep
- Huisartsen vereniging
Mate van zeggenschap door Stichting Reinier van Arkel: Voorzitter van de Raad van Bestuur is penningsmeester van het bestuur van de
Stichting Godshuizen. Vastgesteld resultaat over 2020: € 26.735. Vastgesteld eigen vermogen: € 1.970.597 waarvan Stichting Reinier
van Arkel aanspraak kan maken voor € 474.638.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier
niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op
betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan
voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding
tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt
uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en
risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe
leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Reinier van Arkel.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het
vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0% - 10%.
• Machines en installaties : 5% - 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33 %.
In 2020 heeft geen wijziging plaatsgevonden van de verwachte gebruiksduur. Daarbij is er ook geen sprake van versnelde afschrijvingen.
Daarnaast is geen sprake van versnelde afschrijvingen in verband met buiten gebruik stellen van activa.
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden
geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige
leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
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:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de
samenstellende delen.
Materiële vaste activa - bijzondere waardevermindering
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.
Reinier van Arkel 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.
Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:
• Eén kasstroomgenerende eenheid, namelijk Reinier van Arkel totaal (conform 2019)
• Reele rente percentages conform onderliggende contractuele afspraken met financiers
• Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2021 tot en met 2025.
• Vervangingsinvesteringen tot het niveau dat noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde levensduur in
gebruik te houden;
• Een WACC van 5,5% (conform 2019), zijnde het gemiddelde van de externe vermogenskosten en het gewenste rendement op het eigen
vermogen.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij
het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die
gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering
vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare
waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte
verkoopwaarde. Indien de instelling een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs
of actuele waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en volledig in de geconsolideerde
resultatenrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, indien daartoe aanleiding bestaat.
Uitzondering hierop zijn de winkelvoorraden, deze zijn gewaardeerd tegen verkoopprijzen.
Financiële instrumenten
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 worden
financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model
wordt toegepast.
Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument
betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen
herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en
verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies
in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans
van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling de kostprijs van dit actief aan met de
afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het
afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de
resultatenrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst die of het
cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans
opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de
cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.
De instelling documenteert de hedgerelaties in generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties
door vast te stellen dat er sprake is van effectieve hedges respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer
de instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het vermogen verantwoorde
resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar
verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening
gebracht.
Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve reëlewaardewijziging van de afgedekte
positie met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve waardewijziging van de
afgeleide instrumenten wordt in de herwaarderingsreserve uitgesteld.
Indien sprake is van een reëlewaardeafdekking (reële waarde hedge accounting) van een opgenomen actief of verplichting of niet in de
balans opgenomen bindende overeenkomst worden de resultaten uit de herwaardering van het afgeleide instrument op hetzelfde moment
in de resultatenrekening verwerkt als het resultaat op de afgedekte positie voor zover deze betrekking hebben op de reëlewaardewijziging
van het specifieke risico van de afgedekte post of positie.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Financiele vaste activa, verstrekte leningen en overige vorderingen
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde, zijnde de afgeleide
verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande
verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die
ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht, evenals de omzetnuancering van het boekjaar.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve
rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs
gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het
boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening
gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden gerubriceerd als
financiële vaste activa. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de
statuten zou bestaan.
Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de
resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden
aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan
wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde. Buiten de vooziening jubilieumverplichtingen houden we geen rekening met
verdiscontering in de jaren.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans
opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening jubileumverplichtingen
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 voorziening
wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld. De gehanteerde disconteringsvoet voor deze voorziening is 1%.
Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot maximaal 2 jaar. De voorziening is gebaseerd
op nominale waarde gezien zeer beperkte tijdseffect.
Voorziening nuancering omzet (ZVW)
In de jaarrekening is een voorziening nuancering omzet schadelastjaar 2017 tot en met 2019 opgenomen i.v.m. onduidelijkheid van de
nadere uitwerking van contractvoorwaarden en risico's die voortvloeien uit de productieafspraken met financiers en materiële controles.
De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
Het gedeelte van de nuancering met betrekking tot schadelastjaar 2020 is opgenomen onder de onderhanden projecten.
Schulden
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.
Leasing
De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden
aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële
lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de
betreffende leaseovereenkomst.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit
boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
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.
Toelichting op de onzekerheden in de omzet en de wijze waarop hiermee is omgegaan door Reinier van Arkel
De Raad van Bestuur heeft de ZvW-omzet en daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald en daarbij rekening gehouden
met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol spelen en ook bij Reinier van Arkel van toepassing zijn.
Hierna wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening van Reinier van Arkel toegelicht:
a) Zelfonderzoek schadejaar 2015 en 2016
Het zelfonderzoek 2015 en 2016 zijn reeds volledig uitgevoerd. Voor 2015 en 2016 heeft Reinier van Arkel een definitief akkoord met de
verzekeraar over dit bedrag en deze zijn inmddels afgerekend.
b) Zelfonderzoek schadejaar 2017 tot en met 2020
Reinier van Arkel zal niet mee doen aan het zelfonderzoek 2017 tot en met 2020. Reinier van Arkel heeft een voorziening op consistente
wijze bepaald voor de vervangende materiële controles. Daarnaast is Reinier van Arkel bezig met het traject richting Horizontaal Toezicht.
c) Schattingsproblematiek
Reinier van Arkel heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars die van invloed kunnen zijn op het totale
schadelastplafond en de eventuele deelplafonds voor schadejaar 2015 tot en met 2020. De deelplafonds verschillen per contract en zijn
afhankelijk van een groot aantal factoren. Voor een deel kan per balansdatum nog geen exacte inschatting gemaakt worden van de
uitkomsten van deze contractafspraken en de gevolgen daarvan voor de schadelast(deel)plafond(s).
In de jaarrekening is een voorziening voor overproductie opgenomen voor de verwachte schadelast. Ultimo 2020 is de hoogte van de
voorziening opnieuw vastgesteld. Bij de bepaling van de overproductie maakt Reinier van Arkel gebruik van een eigen ontwikkeld
schadelastprognose model. Hierin wordt rekening gehouden met de verschillende voorwaarden die verzekeraars aan Reinier van Arkel
stellen.
Voor de toerekening van afspraken voor het schadelastjaar aan het boekjaar 2020 is gebruik gemaakt van de gefactureerde omzet en het
onderhanden werk per 31 december 2020, gecorrigeerd voor de aangroei OHW 2020 in boekjaar 2020.
De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met de zorgverzekeraars en kunnen afwijken van de in deze
jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.
Uitgangspunten Sociaal Domeim (WMO en Jeugdwet)
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg
overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig de
landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die
leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad
van bestuur van stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een
aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden
(tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers,
overeengekomen social return, e.d.)
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting
een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan
ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter de raad van
bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende
inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2020 of later.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning en subsidies.
De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het leveren van
diensten.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van
de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan
de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op uitlenen van personeel en verhuur van onroerend goed.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie
wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de
verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de
verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan
worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover
deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winsten-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten
door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op
contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg
van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling
van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen
in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd
met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het
dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te
wikkelen.
Pensioenen
Stichting Reinier van Arkel heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de
jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Reinier van Arkel. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Reinier van Arkel betaalt hiervoor
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de
vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In maart 2021 bedroeg de
beleidsdekkingsgraad 97,7%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de
pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De
premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Stichting Reinier van Arkel heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting
Reinier van Arkel heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de
op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van
betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Overheidssubsidies
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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3.1.4.4 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel
risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in de verworven groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn van de aankoopprijs in
aftrek gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing
als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit
operationele activiteiten.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde-hedges of kasstroom-hedges worden in
dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge
accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge
accounting is beëindigd.

3.1.4.5 waarderingsgrondslagen Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken
van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als
dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de
geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
3.1.4.6 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.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

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

52.412.203
4.853.870
2.765.881
962.763

53.246.968
5.407.462
3.036.147
879.777

Totaal materiële vaste activa

60.994.717

62.570.354

2020
€

2019
€

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

62.570.354
4.059.005
-5.634.641
0
-3.272.329
3.272.329
-1

66.479.364
1.690.358
-5.599.368
0
-2.235.300
2.235.300
0

Boekwaarde per 31 december

60.994.717

62.570.354

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 3.1.6.
Door de opname van een financial leaseovereenkomst, is Reinier van Arkel voor € 9,8 miljoen geen juridisch eigenaar, zie ook de
langlopende schulden.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

173.981
28.780
59.320
160.000
422.081

71.448
54.373
73.565
190.000
389.386

Boekwaarde per 1 januari 2020

2020
€
71.448

2019
€
42.118

Resultaat deelnemingen
Mutatie voorziening deelneming

102.533
0

29.330
0

Boekwaarde per 31 december 2020

173.981

71.448

2020
€
54.373

2019
€
46.033

-25.593
0

8.340
0

28.780

54.373

2020

2019

73.569

87.810

0
-14.245

0
-14.241

59.324

73.569

2020
€
190.000

2019
€
130.000

0
30.000

90.000
30.000

160.000

190.000

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige deelnemingen
Overige vorderingen
Lening U/G Ypse B.V.
Totaal financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Overige deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari 2020
Mutaties
Af: waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2020
Overige vorderingen
Boekwaarde per 1 januari 2020
Bij: disagio op nieuw afgesloten lening
Af: waardeverminderingen disagio
Boekwaarde per 31 december 2020
Lening U/G Ypse B.V.
Boekwaarde per 1 januari 2020
Bij: nieuwe leningen
Af: kortlopend deel (aflossing)
Boekwaarde per 31 december 2020
Toelichting:

De lening aan Ypse B.V. heeft een looptijd tot 31-12-2027 en een rente percentage van 2,5% per jaar. De jaarlijkse aflossing door
Ypse B.V. is opgenomen onder de overige vorderingen.
Er zijn geen verdere zekerheden en verplichtingen overeengekomen.
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Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft
kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
31-12-2020

Resultaat
2020

nvt

100%

5.592

-75

1

100%

168.389

102.608

28.780

< 20%

28.780

1.593

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Dymphna B.V.
Het houden van
kapitaalbelangen in
commerciële
zorginstellingen
Ypse B.V.
Leveren van 1e lijns
basis GGz

Kapitaalbelang <20%
Centramed U.A.

verzekert
zorginstellingen voor het
risico van medische
aansprakelijkheid en
afwikkeling van
schadeclaims uit
handen.

Toelichting:
Onder de stichting Reinier van Arkel groep vallen de Stichting Reinier van Arkel, de stichting Maatschappelijke opvang 'sHertogenbosch e.o., Ypse B.V. en Dymphna B.V. Op holdingniveau zal er een geconsolideerde jaarrekening opgesteld worden.

3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Emballage
Voorraad winkel

13.444
48

12.763
48

Totaal voorraden

13.493

12.812

31-dec-20
€

31-dec-19
€

25.433.038
-15.190.792
-124.141

24.509.833
-13.756.616
-144.068

10.118.105

10.609.148

Saldo per
31-12-20

€
-114.276

Af:
ontvangen
voorschotten
€
-13.803.987

-9.865
-124.141

-1.386.804
-15.190.792

Toelichting:
Op de voorraden is geen voorziening voor incourantheid in aftrek gebracht.
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk
Totaal onderhanden werk
De specificatie per onderhanden werk is als volgt weer te geven:
Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

ZVW zorgverzekeraars
RZA
Forensisch
Totaal (onderhanden werk)

Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst
€
23.903.333
42.826
1.486.880
25.433.038

Af:
verwerkte
verliezen

€
9.985.069
42.826
90.211
10.118.105

Toelichting:

De voorziening onderhandenwerk ZVW heeft betrekking op de overschrijding van de productieafspraken 2020.
De resterende overschrijdingen van de overige schadelastjaren zijn verwerkt onder de voorziening nuanceringen omzet.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

Vorderingen uit hoofde van bekostiging WLZ
Schulden uit hoofde van bekostiging:

Schuld uit hoofde van bekostiging WLZ

31-dec-20
€

31-dec-19
€

621.103

490.709

31-dec-20
€

31-dec-19
€

0

0

Specificatie vordering uit hoofde van bekostiging WLZ
t/m 2018
€

2019
€

2020
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

490.709

0

490.709

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0
0

0
0
-490.709
-490.709

621.103
0
0
621.103

621.103
0
-490.709
130.394

Saldo per 31 december

0

0

621.103

621.103

c

c

a

Stadium van vaststelling (per erkenning):

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil

31-dec-20
€

31-dec-19
€

621.103
0
621.103

490.709
0
490.709

2020
€

2019
€

17.280.108
16.659.005

15.576.880
15.086.171

621.103

490.709

Toelichting:
De vordering uit hoofde van bekostiging heeft betrekking enkel betrekking op WLZ 2020
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
6. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

3.350.659
3.810.254
397.407
670.726
259.509
700.977
-172.935
9.016.596

4.047.970
6.169.207
456.529
365.146
278.428
804.871
-219.247
11.902.904

30.000
36.210
3.650
10.000
0
79.860

30.000
41.516
2.330
5.000
299.342
378.189

4.404.847
1.551.389
5.956.236

1.567.912
1.098.961
2.666.873

15.052.692

14.947.965

Debiteuren:
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet ZVW
Nog te factureren LGGZ
Nog te facturerenForensisch
Nog te factureren WMO
Nog te factureren Jeugdwet
Af: voorziening voor oninbaarheid
Overige vorderingen:
Aflossingsverplichting Lening U.G. Ypse B.V.
Vordering inzake fietsproject
Rekening-courant afdelingen
Vordering op groepsmaatschappijen
Vordering op gemeenten inzake JW
Overlopende activa:
Nog te ontvangen opbrengsten
Vooruitbetaalde bedragen
Totaal overlopende activa
Totaal overige vorderingen
Toelichting:
De voorziening voor oninbaarheid is statisch bepaald. Per debiteur is beoordeeld of de bedragen inbaar zijn.

De overige vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar
In de Nog te ontvangen opbrengsten zitten de vorderingen inzake de coronacompensatieregelingen opgenomen.

7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bankrekeningen
Kassen

2.652.726
26.683

3.391.958
29.335

Totaal liquide middelen

2.679.408

3.421.293

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA

8. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

31-dec-20
€

31-dec-19
€

1.371.068
173.981
14.104.064
5.619.419
21.268.532

1.371.068
71.448
14.011.117
5.146.611
20.600.244

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-20
€

1.371.068

0

0

1.371.068

1.371.068

0

0

1.371.068

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-20
€

Dymphna B.V.
Ypse B.V.

5.667
65.781

-75
102.608

0
0

5.592
168.389

Totaal bestemmingsreserve

71.448

102.533

0

173.981

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-20
€

Reserve aanvaardbare kosten

14.011.117

92.946

0

14.104.064

Totaal bestemmingsfonds

14.011.117

92.946

0

14.104.064

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-20
€

Algemene reserve

5.146.611

472.808

0

5.619.419

Totaal algemene en overige reserves

5.146.611

472.808

0

5.619.419

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Evenals in 2019 hebben gedurende 2020 geen rechtstreekse vermogensmutaties plaatsgevonden.
De resultaatbestemming ten behoeve van de reserve aanvaardbare kosten is naar rato de opbrengsten WLZ ten opzichte van de totale
bedrijfsopbrengsten. Het resterende gedeelte van het resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2020
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-12-2020
€

Voorziening langdurig zieken
Voorziening jubilea
Voorziening nuancering omzet

615.510
664.505
3.250.940

225.368
177.169
343.595

119.862
85.827
2.343.241

0
87.534
58.248

721.016
668.313
1.193.046

Totaal voorzieningen

4.530.955

746.132

2.548.930

145.782

2.582.375

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-12-2020
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.079.631
1.227.510
275.234

Toelichting:
De voorziening langdurig zieken is evenals voorgaande jaren bepaald op basis van het actuele personeelsbestand per jaareinde en de
wetgeving inzake ziekten.
De voorziening jubilea is evenals voorgaande jaren bepaald op basis van het actuele personeelsbestand per jaareinde, de duur van de
arbeidscontracten en bijbehorende opgebouwde rechten. De gehanteerde disconteringsvoet is 1%.
De voorziening nuancering omzet heeft betrekking op ondermeer de overschrijding van afsprake en de uitkomsten van materiele
controles over de jaren 2017 tot en met 2019. De overschrijding van de productieplafonds 2020 is in minder gebracht op de
onderhandenprojecten DBC's.
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10. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Schulden aan banken
Financial lease

27.852.860
9.300.570

31.435.925
9.807.447

Totaal langlopende schulden

37.153.430

41.243.372

Toelichting:
De Financial lease betreft het langlopende contract mbt het gebruik van het COZ in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het verloop is als volgt weer te geven:

2020
€

2019
€

35.018.990

39.102.061

0
3.583.065

5.127.716
9.210.787

31.435.925

35.018.990

3.583.065

3.583.065

Stand langlopende schulden per 31 december

27.852.860

31.435.925

Financial lease
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe financial lease overeenkomsten
Af: aflossingen

10.314.339
0
506.877

10.821.216
0
506.877

9.807.462

10.314.339

506.877

506.877

Stand langlopende schulden per 31 december

9.300.585

9.807.462

Stand langlopende schulden per 31 december

37.153.445

41.243.387

Schulden aan banken
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

3.583.065
27.852.860
18.252.082

Financial lease
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

506.877
9.300.585
7.273.077

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De zekerheden zijn opgenomen bij niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. Ter indekking van het renterisico
dat de stichting loopt op de in 2011 afgesloten leningen zijn een tweetal renteswaps afgesloten. De vaste rentes bedragen
respectievelijk 3,41% en 3,15%. De renteswaps hebben ultimo 2020 een reële waarde van -/- € 1.683 en -/- € 64.358
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11. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schuld inzake Jeugdwet
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen en uren levensfase budget
Overige schulden
Nog te betalen kosten
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-20
€
4.559.574
0
858.252
4.089.942
5.364.503
243.940
1.775.557
2.786.600
6.579.169
281.288
2.358.437

31-dec-19
€
4.835.958
411.770
213.142
4.089.942
3.865.625
1.060.813
277.721
2.629.657
5.866.907
227.931
2.587.628

28.897.263

26.067.095

Toelichting:
Alle overige kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
De impact van de materiële controles 2017 tot en met 2019 zijn opgenomen onder de voorziening nuancering omzet omdat deze nog
niet definitief zijn afgerond.

12. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij of markt te beperken.
Kredietrisico
Het kredietrisico is de laatste twee jaar aanzienlijk toegenomen. Hadden we voorheen te maken met een viertal grote verzekeraars die
voor een groot gedeelte voor de inkomsten zorgden, hebben we nu te maken met veel verschillende afnemers zoals verzekeraars en
diverse gemeenten. Het kredietrisico is hierdoor toegenomen en heeft invloed op de liquiditeitspositie van Reinier van Arkel. Voor een
nadere toelichting zie ook de toelichting op de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele Iooptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Reinier
van Arkel maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals een renteswap ter afdekking van de risico’s betreffende de
renteschommelingen.
Afdekkingen worden volgens kostprijshedge-accounting verwerkt, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
- documentatie van de algemene hedgestrategie en hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer
en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties;
- verwerking van de ineffectiviteit in de winst- en verliesrekening.
Afdekkingen die aan de voorwaarden voor hedge-accounting voldoen, worden niet in de balans opgenomen, de
resultaten op derivaten worden gelijktijdig verantwoord met de resultaten van de afgedekte positie.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in
de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
Huurverplichtingen
Reinier van Arkel huurt in de regio een veelheid van panden. In de regel is een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden afgesproken. In
totaliteit bedragen de jaarlijkse kosten aan huur circa € 1.500.000.

Gestelde zekerheden op rekening-courant bankrekeningen Rabobank
Tegenover de door de banken verstrekte kredietfaciliteit tot een maximum van 8,5 miljoen euro en de hypothecaire leningen zijn als
zekerheden verstrekt:
- Solvabiliteitsratio > 20%,
- Debt Service Coverage ratio > 1,3
- Verpanding Inventaris, vorderingen op derden en voorraden
- Negatieve pledge clausule
- Pari passu clausule;
- Stelselwijzigingsclausule
- Cross default clausule;
- No futher indebtednes clausule
- Material Adeverse Change clausule
- bankhypotheek (bedrijfspand, overig)
- bankhypotheek (bedrijfspand, overig kantoor)
- non-dividend verklaring
- Hypotheekinschrijving € 70 mln. op Zorgpark Vught. Deze hypotheek is gesteld ten behoeve van Rabobank 's- Hertogenbosch, BNG
en het WaarborgFonds voor de Zorgsector (WFZ). Er is tevens een overeenkomst gedeelde zekerheden en pandakte roerende zaken
overeengekomen tussen Rabobank en WFZ.
- Reinier van Arkel voldoet aan de vereisten ratio's, zie bijlage 1 van de jaarrekening.

Gestelde zekerheden op rekening-courant bankrekeningen BNG
Tegenover de door de banken verstrekte hypothecaire leningen zijn als zekerheden verstrekt:
- Solvabiliteitsratio > 20%,
- Debt Service Coverage ratio > 1,3
- Hypotheekinschrijving € 70 mln. op Zorgpark Vught. Deze hypotheek is gesteld ten behoeve van Rabobank 's- Hertogenbosch, BNG
en het WaarborgFonds voor de Zorgsector (WFZ). Er is tevens een overeenkomst gedeelde zekerheden en pandakte roerende zaken
overeengekomen tussen Rabobank en WFZ.
- kredietfaciliteit voor de opname van een lening tot maximaal € 11,5 miljoen.
- Reinier van Arkel voldoet aan de vereisten ratio's, zie bijlage 1 van de jaarrekening.

Obligo Stichting Waarborgfonds Zorgsector (WfZ)
De Reinier van Arkel groep is met ingang van 30 juli 2003 onder deelnemernummer D0224 ingeschreven bij het WfZ. Over het restant
van de schulden van de bij de Stichting WfZ geborgde leningen, zijnde € 19.368.037 per 31 december 2020, is de Reinier van Arkel
groep een obligo verschuldigd van 3%, ofwel € 581.041 in de vorm van een achtergestelde lening. Door dit obligo zijn de
waarborgfondsdeelnemers mederisicodragend en kunnen hierop aangesproken worden, indien de Stichting WfZ op haar
garantieverplichtingen wordt aangesproken en het WfZ vermogen onvoldoende is om hieraan te kunnen voldoen.

Fiscale eenheid
Reinier van Arkel maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de Stichting Maatschappelijke Opvang en Ypse B.V.
en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.

Onzekerheden in opbrengstverantwoording
Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2020 op een aantal onderdelen minder goed vergelijkbaar
met de vergelijkende cijfers 2019. Dit is o.a. het geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. Deze opbrengsten
zijn verantwoord en toegelicht in de bjilage vande de jaarrekening. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel
sprake van een unieke situatie en kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige discussie ontstaat over een
(beperkt) deel van het bedrag.
Reinier van Arkel heeft zich bij haar representerende verzekeraar gemeld om aanspraak te maken op de hardheidsclausule aangezien
er sprake is van een negatief resultaat, indien we het huidige resultaat corrigeren voor verkoop vastgoed. De uitkomsten van deze
procedure zijn nog niet bekend en derhalve zijn eventuele opbrengsten niet opgenomen in de jaarrekening 2020.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Bij het opstellen van de jaarrekening bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020. Reinier van Arkel is
niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te
kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2020.
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3.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

96.977.818
2.853.165
40.877.685

10.943.461
255.951
5.280.048

9.650.267
0
6.614.120

879.777
0
0

118.451.323
3.109.116
52.771.853

Boekwaarde per 1 januari 2020

53.246.968

5.407.462

3.036.147

879.777

62.570.354

2.949.315
0
3.784.080
0

0
0
553.592
0

1.026.704
0
1.296.970
0

82.986
0
0
0

4.059.005
0
5.634.642
0

927.273
0
927.273

475.856
0
475.856

1.869.200
0
1.869.200

0
0
0

3.272.329
0
3.272.329

1
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
0

-834.765

-553.592

-270.266

82.986

-1.575.637

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

98.999.859
2.853.165
43.734.491

10.467.605
255.951
5.357.784

8.807.771
0
6.041.890

962.763
0
0

119.237.998
3.109.116
55.134.165

Boekwaarde per 31 december 2020

52.412.203

4.853.870

2.765.881

962.763

60.994.717

Afschrijvingspercentage

0% tot 10%

5% tot 10%

10% tot 33%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- versnelde afschrijving
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
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BIJLAGE
3.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever

Leningnummer

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

BNG
BNG
BNG
Rabobank

40.113.025
40.113.024
4.099.469
O4629

01-10-2019
01-10-2019
01-09-2004
28-05-2008

€
4.492.424
635.292
8.000.000
8.000.000

20
5
20
20

onderhandse
onderhandse
onderhandse
onderhandse

Rabobank

1.219.973.424

07-03-2011

6.400.000

20

onderhandse

Rabobank
Rabobank
Rabobank
BNG
Totaal

1.219.973.513
O3025
100.014.966
40.109.557

08-03-2011
31-12-2012
31-12-2014
31-12-2014

7.000.000
14.400.000
4.500.000
10.000.000

10
25
10
15

onderhandse
onderhandse
onderhandse
onderhandse
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Werke-lijke- Restschuld 31
rente
december 2019
%
0,55
(0,25)
4,38
4,67
EURIBOR +
1,5%
EURIBOR +
1,5%
3,08
1,30
3,43

Nieuwe
leningen in
2020

Aflossing in
2020

Restschuld 31
december 2020

Restschuld
over 5 jaar

Resterende
looptijd in
jaren eind
2020

Aflossingswijze

Aflossing
2021

Gestelde
zekerheden

€
4.492.424
635.292
2.000.000
3.600.000

€
-

€
224.621
127.058
400.000
400.000

€
4.267.803
508.234
1.600.000
3.200.000

€
3.144.691
1.200.000

19
4
4
8

lineair
lineair
lineair
lineair

€
224.621
127.058
400.000
400.000

3.520.000

-

320.000

3.200.000

1.600.000

10

lineair

320.000 Hypotheek

700.000
10.368.000
1.995.567
7.707.707
35.018.990

0

700.000
576.000
450.000
385.386
3.583.065

6.912.000
5.395.391
18.252.082

0
17
4
9

lineair
lineair
lineair
lineair

0
9.792.000
1.545.567
7.322.321
31.435.925

700.000
576.000
450.000
385.386
3.583.065

Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds

Hypotheek
Waarborgfonds
Hypotheek
Hypotheek
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3.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN

14. Toelichting Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten WMO
Opbrengsten WLZ
Opbrengsten Forensische zorg
Opbrengsten LGGZ
Opbrengsten RZA
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Totaal

2020
€

2019
€

53.370.484
20.596.583
11.857.215
17.499.626
4.693.475
4.036.371
169.736
2.675.820
29.623

48.937.914
21.432.506
11.606.244
15.576.880
4.608.505
4.379.478
135.324
1.990.147
32.778

114.928.933

108.699.776

Toelichting:
De opbrengsten zijn genuanceerd naar aanleiding van het zelfonderzoek en correcties in verband met overschrijden productieafspraken.
Per financieringsstroom zijn de opbrengsten van de specifieke CB-regelingen en meerkostenregelingen in verband met Corona opgenomen.
Voor een specificatie per financieringsstroom zie bijlage 2.

15. Toelichting Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Totaal

2020
€
3.530.945
539.895
2.773.800
6.844.640

2019
€
2.172.360
119.298
0
2.291.658

Toelichting:
De subsidie opbrengsten zijn sterk gestegen als gevolg van de corona-compensatieregelingen.
In de overige subsidies is een subsidie van gemeente 's-Hertogenbosch opgenomen inzake de 'de Stijl'. De Stijl biedt een beschermende
omgeving voor de groep psychische kwetsbare mensen uit de regio.
Op de regel “Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS” is in 2020 een bedrag ad € 2.773.800 opgenomen inzake ontvangen middelen
met betrekking tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg. De kosten
zijn voor een gelijk bedrag verantwoord onder de personeelskosten.
16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

239.662
114.177
41.026
262.314

330.412
174.989
136.979
233.383

Overige opbrengsten
Uitgeleend personeel
Verhuur onroerend goed
Overig

457.189
1.005.218
1.929.697

289.458
1.094.406
1.373.350

Totaal

4.049.283

3.632.977

Overige dienstverlening:
Algemene en administratieve diensten
Bereiden maaltijden
Andere hotelmatige diensten
Technische en agrarische diensten

Toelichting:
In de categorie overig is een bedrag van € 760.000 opgenomen inzake van de verkoop van grond.
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3.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
17. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

2020
€

2019
€

65.225.933
11.965.262
5.693.898
4.273.752
87.158.845

58.813.150
9.882.979
5.325.929
4.983.227
79.005.284

8.257.904

6.639.578

95.416.749

85.644.863

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Personeel algemene en administratieve functies
Personeel hotelfuncties
Personeel patiëntgebonden functies
Leerlingverpleegkundige, -opvoedkundige en -verzorgendpersoneel
Personeel terrein- en gebouwgebonden functies

220
30
937
40
4

216
31
909
40
7

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.232

1.203

0

0

Totaal personeelskosten

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
Op de regel “lonen en salarissen” is in 2020 een bedrag vermeld ad € 1.541.000 inzake uitgekeerde zorgbonussen. Op de regel sociale lasten
is een bedrag van € 1.232.800 inzake verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post “Rijkssubsidies
vanwege het Ministerie van VWS” voor hetzelfde bedrag.

18. Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Afschrijvingen materiële vaste activa

5.634.641

5.599.368

Totaal afschrijvingen

5.634.641

5.599.368

Toelichting:
In 2020 heeft de instelling de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarde van de panden opnieuw beoordeeld maar dit heeft
niet geleid tot wijzigingen.
In 2020 hebben er geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.
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3.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
19. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

5.092.081
9.386.925
3.076.747

5.151.870
8.703.866
2.722.807

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

1.607.764
630.836
799.442
58.508
3.096.551

1.597.177
683.608
713.496
53.638
3.047.919

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.504.996
396.788

1.552.663
79.475

22.554.088

21.258.600

De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

-13.750
-13.750

24.622
24.622

Rentelasten
Disagio
Subtotaal financiële lasten

-1.598.035
-14.245
-1.612.280

-1.931.431
-14.245
-1.945.676

Totaal financiële baten en lasten

-1.626.030

-1.921.054

Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:
De dotatie en vrijval voorzieningen heeft met name betrekking op de mutaties van voorzieningen in de balans.
20. financiele baten en lasten

21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bestuurders en toezichthouders van Stichting Reinier van Arkel zijn gelijk aan de bestuurders en toezichthouders van Stichting Reinier van
Arkel Groep.
Voor de toelichting op de WNT van de bestuurders en toezichthouders van Stichting Reinier van Arkel, zie de geconsolideerde jaarrekening
van Stichting Reinier van Arkel Groep.

22. Honoraria accountant

2020
€

2019
€

113.622
99.825
0
0

108.900
98.934
0
0

213.447

207.834

De honoraria van de accountant zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant
Toelichting:

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale honoraria voor het
onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 (2019) zijn verricht.
23. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en
leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Reinier van Arkel
Groep
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3.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Reinier van Arkel heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021.
De raad van toezicht van de Stichting Reinier van Arkel heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 2021.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 3.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die toegelicht dienen te worden, danwel het weergegeven beeld in de
jaarrekening in belangrijke mate beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

wg
E.G. van Doorn
Voorzitter Raad van Bestuur

wg
A.F.M.M. van Mierlo
Raad van Bestuur

wg
R. Goodijk
Voorzitter Raad van Toezicht

wg
S. Leijendekkers
Raad van Toezicht

wg
E. Hoette
Raad van Toezicht

wg
P. Nouwens
Raad van Toezicht

wg
A. van Rossum
Raad van Toezicht
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3.2 OVERIGE GEGEVENS
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3.2 OVERIGE GEGEVENS
3.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van Stichting Reinier van Arkel is niets opgenomen over resultaatbestemming.
Het resultaat 2020 zal worden bestemd zoals weergegeven bij de resultatenrekening.
3.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Reinier van Arkel heeft geen nevenvestigingen.

3.2.3 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Bijlage 1 Compliance Certificate
In deze paragraaf beogen wij te voldoen aan de eis van compliance certificate ten aanzien van onze ratio’s.
Het betreft een overzicht van solvabiliteit en DSCR. Hierbij zijn we uitgegaan van de enkelvoudige jaarrekening van
de Stichting Reinier van Arkel.
Met de banken zijn de volgende ratio’s afgesproken:
- Solvabiliteit is minimaal 20% (BNG)
- Solvabiliteit is minimaal 20% (Rabobank)
- DSCR is minimaal 1,3 (Rabobank). Beide banken hanteren wel een andere definitie.
- DSCR is minimaal 1,3 (BNG). Beide banken hanteren wel een andere definitie.
Solvabiliteit
Onderstaand de berekening van het solvabiliteitspercentage conform de definitie zoals opgenomen in de
financieringsovereenkomst.

Solvabiliteitsratio (Definitie BNG)
Gecorrigeerd eigen vermogen
Aandelen kapitaal
Collectief gefinancierd vermogen
Niet collectief gefinancierd vermogen

1.371.068
14.278.045
5.619.419

Immateriele activa
Deelnemingen
Vorderingen op
aandeelhouders/bestuurders en
deelnemingen/groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen

0
-202.761

Gecorrigeerd eigen vermogen

-200.000
0

20.865.771

Gecorrigeerd Balanstotaal
Balanstotaal
Immateriele activa
Deelnemingen
Vorderingen op
aandeelhouders/bestuurders en
deelnemingen/groepsmaatschappijen *)
Latente belastingvorderingen

Gecorrigeerd Balanstotaal
Solvabiliteit
Norm

89.901.600
0
-202.761

-200.000
0

89.498.839
23,3%
20%

Met de bovenstaande solvabiliteit voldoen we aan de minimale norm gestelde waarde.
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Solvabiliteit (definitie Rabobank)
Onderstaand de berekening van het solvabiliteitspercentage conform de definitie zoals opgenomen in de
financieringsovereenkomsten.

Solvabiliteitsratio
Eigen Vermogen
Aandelen kapitaal
Collectief gefinancierd vermogen
Niet collectief gefinancierd vermogen

1.371.068
14.278.045
5.619.419

Totaal eigen vermogen

21.268.532

Balanstotaal

89.901.600

Solvabiliteit
Norm (Rabobank)

23,7%
20%

Met de bovenstaande solvabiliteit voldoen we aan de minimale norm gestelde waarde.
DSCR
In het onderstaande treft u een overzicht van de DSCR, berekend in 2 varianten. Dit betreft de de definities
gehanteerd door de BNG en de definities gehanteerd door de Rabobank.

DSCR (definitie BNG)

Netto resultaat
i) aandeel resultaat derden
ii) resultaat deelnemingen
iii) belastingen
iv) netto buitengewoon resultaat
v) netto resultaat uit financiele lasten en
baten
vi) afschrijvingen
vii) jaarlijkse leasverplichting operationale
lease

668.288
0
-76.940
0
-758.716
1.626.030
5.634.641
1.504.996

EBITDA:

8.598.299

Rente lasten
Aflossingen

1.598.035
4.089.942

TOTAAL R+A

5.687.977

DSCR
Norm

1,51
1,3

Met de bovenstaande solvabiliteit voldoen we aan de minimale norm gestelde waarde.
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DSCR (definitie RABOBANK)

668.288
1.626.030

Netto resultaat
Financiele B&L
Correctie voor dotatie/onttrekking
voorzieningen
Afschrijvingen:
Regulier
Bijz. afwaardering
Jaarlijkse leasverplichting operationale lease

-1.948.580
5.634.641
0
1.504.996

EBITDA:

7.485.375

Rente lasten
Aflossingen

1.584.285
4.089.942

Totaal R+A

5.674.227

DSCR
Norm

1,32
1,3

Met de bovenstaande solvabiliteit voldoen we aan de minimale norm gestelde waarde.

Overige ratio's
2020

2019

2018

2017

2016

668

238

93

804

3.365

16,9%

18,0%

18,5%

19,8%

18,08%

Current Ratio (vlottende activa / kortlopende
schulden

0,99

1,13

1,17

1,22

1,29

Quick Ratio (vlottende activa -/- voorraden /
kortlopende schulden)

0,99

1,13

1,17

1,22

1,29

95.417

85.645

81.081

72.304

73.149

75,8%

74,7%

73,7%

70,5%

67,95%

1.232

1.203

1.161

1.084

1.133

22.554

21.259

20.227

19.670

21.038

Rente x € 1.000

1.612

1.902

2.311

2.359

2.767

Afschrijvingen x € 1.000

5.635

5.599

6.099

7.423

7.455

Toename eigen vermogen x € 1.000
Weerstandsvermogen als % van de totale
opbrengsten

Personele kosten x € 1.000
Personele kosten als % van de totale
opbrengsten
Gemiddeld aantal personeelsleden (incl.
vervanging bij ziekte)
Materiële kosten x € 1.000
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Bijlage 2 CORONA-COMPENSATIE 2020
Considerans
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.

Bestuursreflectie
zie toelichting bij de continuiteitsveronderstelling in de grondslagen van de jaarrekening.

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020
Wlz

Zvw

Wmo

Fz

Jw

Overig

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie
Compensatie meerkosten corona
Corona-compensatie uit hoofde van NOW*
Overige corona-compensatie
Totaal toegekende corona-compensatie

€
€
€
€
€

219.518
219.518

€
€
€
€
€

605.999
631.580
1.237.579

€
€
€
€
€

9.015
137.484
146.499

€
€
€
€
€

93.834
253.882
347.716

€
€
€
€
€

888.930
54.591
943.521

€
€
€

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

€
€

219.518

€
€

1.237.579

€
€

146.499

€
€

347.716

€
€

943.521

€
€

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

€
€
€

17.499.626
15.570.800
15.576.880

€
€
€

53.370.484
54.489.872
48.937.914

€
€
€

11.857.215
11.581.385
11.606.244

€
€
€

20.596.583
21.222.344
21.432.506

€
€
€

4.693.475
4.321.826
4.608.505

€
€
€

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

1,3%

2,3%

1,2%

1,7%

Totaal

-

€
€
€
€
€

1.597.778
1.297.055
2.894.833

-

€
€

2.894.833

€
€
€

114.928.933
118.634.610
108.699.776

6.911.550
11.448.383
6.537.727

20,1%

0,0%

2,5%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector
Niet van toepassing
**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020
Niet van toepassing

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020
Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
Resultaat boekjaar
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020)
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019

€

jaarrekening 2020
668.288
0,6%
n.v.t.

€

begroting 2020
2.244.429
1,9%
-1,3%

jaarrekening 2019
€

238.197
0,2%
0,4%

Ondertekening en waarmerking
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.
Ondertekening door het bestuur

Waarmerk accountant ter identificatie

s-Hertogenbosch, 18-5-2021
wg
E.G. van Doorn
Voorzitter Raad van Bestuur

wg
A.F.M.M. van Mierlo
Raad van Bestuur
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