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1.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN
Algemene gegevens
Stichting Siza (hierna Siza) is statutair gevestigd te Arnhem, Kemperbergerweg 139, en is
geregistreerd onder KvK-nummer 09103844.
De activiteiten van Siza bestaan voornamelijk uit het verlenen van zorg en arbeidsintegratie
aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
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.
Vermelding van bedragen
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen, tenzij
anders is vermeld.
Continuïteitsveronderstelling
In 2020 was bij Siza sprake van financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze
financiële gevolgen zijn echter voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor
compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit van Siza komt mede door de
compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van
de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar, op de waardering van de asbestvoorziening na.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van 2019 zijn niet aangepast ten opzichte van de jaarrekening van
2019.
De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad.
Er zijn in 2020 meerkosten gemaakt voor onder andere beschermingsmiddelen en
-maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting en extra
schoonmaakkosten. Ook was sprake van uitval van zorg met omzetderving als gevolg.
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De meerkosten en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via
steunmaatregelen door de Wlz-uitvoerders en de gemeenten 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.
Siza heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de
financiële gevolgen van COVID-19:




Wet Langdurige Zorg

Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c (en handreiking Fizi)

Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3 - BR/REG-20160a (en handreiking Fizi)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet

Brieven VNG 25 maart 2020, 3 april 2020, 16 april 2020 en notitie rechtmatigheid
(5 juni 2020)

De bedragen voor omzetderving en meerkosten zijn bepaald in overeenstemming met de
uitgangspunten van de betreffende regelingen. Waar mogelijk op basis van een registratie
van de betreffende posten. Waar registratie niet mogelijk was is er gebruik gemaakt van
schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentie 2019, de
begroting 2020 en min of meer “normale” maanden in het jaar, rekening houdend met
gevolgen van ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties en
verbeterplannen. De meerkosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de
betreffende financieringsstromen en voor het overige pro rata toegerekend op basis van
omzet. Op het eindresultaat voor het boekjaar is een toets gedaan om vast te stellen of deze
redelijk is en of geen sprake is van onder- of overcompensatie.
Tevens heeft Siza in 2020 gebruik gemaakt van de zorgbonus die in verband met COVID-19
door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg.
Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en
kwantificeerbaar zijn, zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de
toelichting op de balans en de toelichting op 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”.
Schattingswijzigingen
Siza heeft in 2020 de impairmentberekening van het vastgoed aangepast. De reden hiervan
is dat met ingang van 2020 een nieuwe situatie is ontstaan, waarbij de sturing van het
vastgoed centraal is belegd binnen Siza. Tevens is een integraal strategisch vastgoedplan
opgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2020 ervoor is gekozen om Siza in het geheel als
één kasstroom generende eenheid aan te merken. Voorheen werden de regio’s en de
terreinen ’s Koonings Jaght en het Dorp binnen Siza als kasstroom genererende eenheden
aangemerkt. De financiële impact van deze schattingswijziging in 2020 is opgenomen in de
toelichting op de materiële vaste activa.
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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.
Consolidatie en verbonden rechtspersonen
Siza heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie
betrokken zijn vanwege de relatief geringe omvang ten opzichte van de resultaatposten en
de balansposities van Siza:
-

Siza Innovatieprojecten B.V. te Arnhem;

-

Coöperatieve Vereniging ‘Dit Vind Ik Ervan!’ U.A. te Arnhem;

-

Centrum voor activerend werk Coöperatie U.A. te Arnhem;

-

Stichting Rock en Rolstoel Produkties te Arnhem;

-

Stichting Sara te Arnhem;

-

Stichting GK/Siza te Arnhem;

-

Siza Kenniscentrum B.V. te Arnhem;

-

Stichting Academy Het Dorp te Arnhem;

-

Solutions Lab B.V. te Arnhem.
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Het eigen vermogen en het resultaat van de verbonden rechtspersonen zijn gebaseerd op de
voorlopige cijfers van 2020 of indien niet beschikbaar op basis van de definitieve jaarcijfers
van 2019.
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 stichting 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 n de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een
transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaat. Bij de
beoordeling of er sprake is van 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.
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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 transacties worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen
in samenhang met transactie. Indien de weergave van economische realiteit ertoe leidt dat
het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridische eigendom bezit, wordt
dit feit vermeld.
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 materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur van het vaste actief. De afschrijvingen worden berekend als een
percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis
van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Met een eventuele
restwaarde wordt geen rekening gehouden.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
-

Bedrijfsgebouwen opgeleverd voor 2012

: 2%

-

Bedrijfsgebouwen opgeleverd vanaf 2012

: 3,33%

-

Machines en installaties

: 5%

-

Andere vaste bedrijfsmiddelen

: 5%, 10%, 20% en 33,3%

Siza heeft in 2012 de verwachte gebruiksduur en de eventuele restwaarden van gebouwen
geanalyseerd. Deze analyse heeft er destijds toe geleid, dat de afschrijvingstermijnen van
gebouwen die vanaf 2012 zijn opgeleverd zijn aangepast naar 30 jaar. Voor de gebouwen die
voor 2012 waren opgeleverd bleek geen aanpassing noodzakelijk gezien de verwachte
resterende levensduur.
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.
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij
worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
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Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere
waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen
vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde
van een actief te vergelijken met 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 realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de
bedrijfswaarde en opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte
verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.
De realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de
toekomstige kasstromen van haar vastgoed is benaderd op het niveau van die kasstroom
genererende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige
met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2020. De realiseerbare
directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te
verkopen, zijn zoveel mogelijk ontleend aan taxaties van onafhankelijke externe taxateurs.
Voor verkoop beschikbare activa worden overigens gewaardeerd tegen boekwaarde of de
lagere opbrengstwaarde.
Bij de bepaling van de contante waarde van de toekomstige kasstromen is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de onzekerheden over onder andere de definitieve uitwerking van de
beleidsvoornemens, de temporisering van (overheids)maatregelen en de gevolgen daarvan
voor de samenstelling en de omvang van de cliëntenpopulatie.
De belangrijkste gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten bij de benadering van de
contante waarde van de kasstromen zijn:
-

Siza in het geheel is vastgesteld als één kasstroom genererende eenheid;

-

De resterende levensduur en restwaarden van vastgoed zijn ingeschat;

-

De gehanteerde groeivoet voor kasstromen uit hoofde van opbrengsten WLZ zijn
gebaseerd op verwachte ontwikkelingen t.a.v. de NHC, namelijk 2% per jaar;

-

Verwachte toekomstige kasstomen zijn ontleend aan de meerjarenbegroting, de
capaciteiten en de staat van het vastgoed, verwachte vervangingsinvesteringen,
reeds gemaakte afspraken met zorgkantoren en de verwachte gelijkblijvende
samenstelling van het aantal cliënten en onze doelgroepen van cliënten;

-

Een disconteringsvoet van 4,2% zijnde het gemiddelde van de externe
vermogenskosten inclusief risico-opslag en het gewenste rendement op het eigen
vermogen.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen
geamortiseerde kostprijs.
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. Indien sprake is van
hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ter grootte van de negatieve deelnemingswaarde een
voorziening gevormd. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt
waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de
resultatenrekening.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Leningen u/g worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, eventueel rekening
houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Voorraden
Voorraden zijn niet opgenomen in de balans vanwege het te verwaarlozen effect.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in debiteuren, liquide middelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, crediteuren, afgeleide instrumenten en overige te
betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde, welke bij eerste opname veelal de verkrijgingsprijs betreft. Indien de
vervolgwaardering van deze instrumenten tegen reële waarde plaatsvindt, maken eventuele
direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
Reële waarden
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde
partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de
verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de
geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en
liquiditeitopslagen.
De reële waarde van derivaten wordt bepaald door het contant maken van de kasstromen
aan de hand van de relevante swapcurve vermeerderd met krediet- en liquiditeitopslagen.
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Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, rekening houdend met
een voorziening wegens mogelijke 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.
De vorderingen uit hoofde van transitievergoeding is een vordering op het UWV voor de
uitbetaalde transitievergoedingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Siza is ingedeeld in kapitaal, bestemmingsfondsen,
bestemmingsreserves en wettelijke reserves.
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de stichting ingebracht kapitaal.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
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.
Wettelijke reserve
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden
opgenomen in de wettelijke reserve (herwaarderingsreserve) indien voor deze activa geen
frequente marktnoteringen bestaan.
Als waardeveranderingen van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat worden verwerkt,
dan worden waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (wettelijke reserve)
verwerkt. De wettelijke reserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het
verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis
van actuele waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige wettelijke
reserve met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van het bestemmingsfonds.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en
verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, of de
voorziening binnen een jaar afloopt: dam wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Voor de voorzieningen worden disconteringsvoeten conform de IAS 19 regel gehanteerd. Die
gehanteerde disconteringsvoeten zijn: de 5-jaarsrente ad 0,67%, de 10-jaarsrente ad
1,18%, de 15-jaarsrente ad 1,56%, de 20-jaarsrente ad 1,86%, de 25-jaarsrente ad 2,07%,
de 30-jaarsrente ad 2,22%. De vorig jaar gehanteerde disconteringsvoeten zijn identiek aan
de dit jaar gehanteerde disconteringsvoeten. Er zijn dus geen effecten van wijzigingen van
disconteringsvoeten. De toename van voorzieningen als gevolg van toerekening van rente
worden als zijnde een dotatie aan de voorziening verantwoord en niet als een rentelast.
Indien sprake is van loongerelateerde voorzieningen wordt een jaarlijkse index van 2%
gehanteerd.
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.
Siza heeft voorzieningen getroffen voor:
Voorziening asbestsanering
Op basis van de inschatting van mogelijke asbestproblematiek is voor diverse vastgoed
objecten een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.
Voorziening WGA
De voorziening WGA is gevormd voor loonkosten waar naar verwachting geen productiviteit
meer tegenover zal staan en voor eventuele UWV-sancties. De voorziening wordt
gewaardeerd op contante waarde. Bij de berekening van deze voorziening wordt rekening
gehouden met een maximale doorbetalingsverplichting van 10 jaar, mogelijke re-integratie,
te ontvangen vergoedingen van externe verzekeraar, indexering van lonen en minimumloon.
Er is geen rekening gehouden met transitievergoedingen.
Voorziening verlieslatende contracten
Siza heeft een lopend huurcontract waarbij een negatief verschil is ontstaan tussen de door
de zorginstelling te ontvangen prestatie en de te verrichten contraprestatie. Voor dit
negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de berekening van de voorziening is
rekening gehouden met de onvermijdbare kosten. De voorziening is gewaardeerd op
contante waarde.
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Voorziening toekomstige uitkeringen
De voorziening toekomstige uitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen (12,5-jarig, 25-jarig en 40-jarig dienstverband) en uit te keren
gratificaties bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst te betalen (jubileum) uitkeringen. De berekening is
onder andere gebaseerd op CAO-bepalingen, gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening deelneming
Voor het negatieve eigen vermogen van deelnemingen wordt, overeenkomstig de toelichting
onder financiële vast activa, een voorziening getroffen. De voorziening is gewaardeerd op
nominale waarde.
Schulden
Onder de langlopende en achtergestelde leningen 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. De
aflossingsverplichtingen voor komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder de kortlopende schulden.
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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
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 kan 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.
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.
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Voor de beloningen met opbouw van rechten (gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten
gevolge van gratificaties wordt 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. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-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 winsten-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. 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
Siza 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 Siza. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van
haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Siza
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. Ultimo 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 88,3%. Het
vereiste niveau van de dekkingsgraad is 104,3%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om
de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 procentpunt en
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per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
blijft gelijk. Siza 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.
Siza 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 dan wel 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.
Subsidies
Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling zal voldoen
aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling
gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen
in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie
voor de kosten van een actief worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder
materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden
omgezet in geldmiddelen.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
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GRONDSLAGEN VOOR GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en
die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de
jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor
de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

GRONDSLAGEN 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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1.5

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA
1.5.1

Materiële vaste activa

Onder de andere vaste bedrijfsmiddelen is een bedrag van € 480.000 aan software
opgenomen (2019: € 733.000).

Siza beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge
de WLZ door middel van prestatiebekostiging. Hierdoor bestaan er risico’s voor het vastgoed,
zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), marktontwikkelingsrisico’s en het risico
van duurzame waardevermindering bij structurele exploitatieverliezen.
Siza heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop (indien van toepassing) en
de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het
niveau van de kasstroom genererende eenheid en deze vergeleken met de boekwaarde van
het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december
2020. Vanaf 2020 is er één kasstroom genererende eenheid, zijnde Siza als geheel.
Voorheen werden de regio’s en de terreinen ’s Koonings Jaght en het Dorp binnen Siza
aangemerkt als kasstroom genererende eenheden. Een toelichting op deze
schattingswijziging is opgenomen in de grondslagen.
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De impairment analyse heeft geleid tot een verwachte positieve kasstroom op totaalniveau
van Siza en daarom tot een terugname van de bijzondere waardevermindering welke in het
verleden verwerkt zijn. Dit betreft de terugname van de bijzondere waardevermindering uit
2014 ad € 0,6 en de terugname van de bijzondere waardevermindering op activa in
uitvoering uit 2017 ad € 1,25 miljoen.
Voor een nadere toelichting van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep
wordt verwezen naar bijlage 1.6.

1.5.2

Financiële vaste activa

De leningen u/g worden tegen zakelijke voorwaarden (zoals rente, aflossing, zekerheden)
verstrekt binnen de doelstelling van Siza en hebben o.a. tot doel de arbeidsparticipatie van
cliënten te bevorderen. De lening u/g aan Dienstverlening Duurzame Energie B.V. (DDE) is
verstrekt ten behoeve van de duurzame energievoorziening op Het Dorp. In verband met de
grote onzekerheid over de terugbetalingsmogelijk door DDE aan Siza heeft Siza besloten
deze lening ultimo 2020 geheel af te waarderen.
Van de vorderingen op financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 8.000 een
looptijd korter dan 1 jaar.
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1.5.3

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
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Van het financieringsverschil 2020 van € 6 miljoen heeft circa € 2 miljoen betrekking op de
COVID-19 compensatieregeling.
1.5.4

Debiteuren en overige vorderingen

Ten behoeve van mogelijke oninbaarheid van debiteurenvorderingen is een bedrag
ad € 520.000 (2019: € 539.000) reeds in mindering gebracht op de debiteurenvorderingen.
Hiervan is € 470.000 (2019: 339.000) voor oninbaarheid reguliere debiteuren en € 50.000
(2019: € 200.000) voor oninbare gemeenten.
De vorderingen uit hoofde van transitievergoeding is een vordering op het UWV voor de
uitbetaalde transitievergoedingen van medewerkers ziek uit dienst. In 2020 kon voor het
eerst de vordering vanaf 2015 met terugwerkende kracht worden ingediend bij het UWV. De
vordering van 2015 t/m 2019 is in 2020 nagenoeg geheel afgewikkeld.
Onder de vorderingen is geen bedrag opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar
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1.5.5

Liquide middelen

De ING heeft een kredietfaciliteit in rekening-courant verstrekt aan Siza van € 5 miljoen. Van
deze faciliteit wordt ultimo boekjaar geen gebruik gemaakt. De door Siza verstrekte- en de
te verstrekken zekerheden worden onder 1.5.9, de langlopende schulden, toegelicht.
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

PASSIVA

1.5.6

Eigen vermogen

De specificatie van het eigen vermogen is als volgt:
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De vergelijkende cijfers van het eigen vermogen zijn als volgt:

Kapitaal
Betreft het kapitaal conform de statuten van Siza.
Bestemmingsreserve Innovaties
Het bestuur van Siza heeft deze bestemmingsreserve in het eigen vermogen toegebracht.
Het bestuur heeft besloten de reserve te bestemmen voor innovaties en technologie. In 2020
is deze bestemmingsreserve niet aangewend.
Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen betreft dat deel van het eigen vermogen, waarop de externe
verplichting rust om deze gelden uitsluitend binnen de grenzen van de doelomschrijving van
de stichting te besteden. Deze gelden zijn en worden namelijk verkregen bij de grenzen van
de beleidsregels van de NZA.
Wettelijke reserves
De wettelijke reserves betreft een herwaarderingsreserve die in het verleden is gevormd bij
de inbreng van onroerend goed door Stichting Het Dorp in Siza.
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1.5.7

Voorzieningen

De specificatie luidt als volgt:

Voorziening asbestsanering
Op basis van de inschatting van mogelijke asbestproblematiek is voor diverse vastgoed
objecten een voorziening gevormd.
Voorziening WGA
De voorziening WGA is gevormd voor loonkosten waar naar verwachting geen productiviteit
meer tegenover zal staan. Bij de berekening van deze voorziening wordt rekening gehouden
met een maximale doorbetalingsverplichting van 10 jaar, mogelijke re-integratie, te
ontvangen vergoedingen van externe verzekeraar, indexering van lonen en minimumloon. Er
is geen rekening gehouden met transitievergoedingen.
Per 1 januari 2018 is Siza een conventionele verzekering aangegaan. Dit betekend dat
medewerkers die na 1 januari 2018 ziek zijn gemeld niet meer ten laste komen van de
voorziening. Vanaf deze datum is de instroom verzekerd via de conventionele verzekering.
Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening voor verlieslatende huurcontracten is gevormd voor niet meer in gebruik
zijnde huurpanden en gedeeltelijk niet meer in gebruik zijnde huurpanden, d.w.z. fysiek
separeerbare units. De voorziening voor verlieslatende contracten betreft het negatieve
verschil tussen de verwachte voordelen uit de door Siza na de balansdatum te ontvangen
prestaties en de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen te voldoen. Ultimo 2020 is
de voorziening nog van toepassing op één huurlocatie waarvan het huurcontract afloopt in
2021.
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Voorziening toekomstige uitkeringen
De voorziening toekomstige uitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen (12,5-jarig, 25-jarig en 40-jarig dienstverband) en uit te keren
gratificaties bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. De berekening is onder andere
gebaseerd op CAO-bepalingen, gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De dotatie aan de
voorziening wordt gedreven door een toename in het personeelsbestand.
Voorziening deelneming
Voor het negatieve eigen vermogen van deelnemingen wordt, overeenkomstig de toelichting
onder financiële vast activa, een voorziening getroffen. Voor het geringe negatieve eigen
vermogen van de deelneming Siza Innovatieprojecten B.V. (100% belang) is een voorziening
getroffen.
1.5.8

Achtergestelde lening

Dit betreft de achtergestelde leningen van Stichting ’t Dorp. Voor een nadere toelichting van
de achtergestelde leningen wordt verwezen naar bijlage 1.8.
De leningen zijn achtergesteld ten opzichte van alle andere schuldeisers.
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1.5.9

Langlopende schulden

Voor een nadere toelichting van de langlopende leningen wordt verwezen naar bijlage 1.9.
De aflossingsverplichtingen voor 2021 worden verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor de ontvangen leningen en rekening-courant kredieten bij Triodos Bank N.V., Staat der
Nederlanden en ING Bank N.V. zijn de volgende zekerheden verstrekt:
-

1e recht op hypotheek ad € 57 miljoen (vermeerderd met 40% voor rente en kosten)
op diverse kadastrale percelen van Siza;

-

1e recht op hypotheek op kadastrale percelen inzake ontwikkelingen van Het Dorp
(met uitzondering van gebouw A) met een inschrijvingsbedrag welke conveniërend
dient te zijn voor kredietgever Triodos Groenfonds N.V. en ING Bank N.B, te
vermeerderen met 37,5% voor rente en kosten.

Het Ministerie van Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft leningen met een
hoofdsom van € 4,9 miljoen Rijksgegarandeerd. De restschuld van deze leningen bedraagt
ultimo 2020 nog € 1,0 miljoen.
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1.5.10 Kortlopende schulden

Siza heeft in 2020 gebruik gemaakt van de zorgbonus 2020 die in verband met COVID-19
door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg. De ontvangen zorgbonus
van het VWS van € 4,4 miljoen is geheel (netto bonus inclusief belastingcomponent)
opgenomen onder de vooruitontvangen bedragen. De uitbetaling van de zorgbonus 2020 aan
medewerkers in de zorg heeft plaatsgevonden in het 1e kwartaal van 2021. De mogelijke
belastingcomponent die gepaard gaat met de uitbetaling in 2021 van de zorgbonus aan
zorgmedewerkers zal begin 2022 worden afgedragen aan de Belastingdienst. De definitieve
verantwoording van de zorgbonus aan het VWS vindt conform de richtlijnen plaats in 2022.
Onder de vooruitontvangen bedragen zijn langlopende verplichtingen (langer dan 1 jaar)
opgenomen van € 1,5 miljoen (2019: 1,5 miljoen).
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1.5.11 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 hebben
betrekking op 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. Bij het niet
nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de
desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen
wordt verwezen naar punt 1.5.2 - Financiële vaste activa en 1.5.7 – Voorziening deelneming
en punt 1.5.3 – Toelichting op de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogste vordering
bestaat uit de vordering op NZa uit hoofde van subsidies en zorgkantoren van circa
€ 7,5 miljoen. Met deze tegenpartij bestaat een lange relatie; zij heeft altijd tijdig aan haar
betalingsverplichting voldaan. Tevens heeft Siza diverse vorderingen op gemeenten uit
hoofde van de JW en de WMO. Er is geen sprake van centralisatie van vorderingen bij één
gemeente.
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 looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Siza heeft
derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)
rentefluctuaties te beheersen.
Liquiditeitsrisico
Siza bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen en
prognoses. Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte
onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft zo dat Siza steeds binnen de gestelde
lening convenanten kan blijven voldoen.
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.
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1.5.12 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening op een aantal
onderdelen minder goed vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers van 2019. Dit is onder
andere het geval bij de opbrengsten als gevolg van de COVID-19 compensaties. Deze
opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij de “opbrengsten zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning” (1.10.1). De opgenomen compensatiebedragen zijn nog
niet allen goedgekeurd door de zorgkantoren en gemeenten. Hoewel de opbrengsten zo goed
mogelijk zijn geschat, is sprake van een unieke situatie en kan niet worden uitgesloten dat
bij de definitieve vaststelling nog enige discussie ontstaat over (een deel van) de
verantwoorde compensatiebedragen.
Claims en geschillen
Siza heeft een geschil met een andere partij. Hoewel de afloop van dit geschil niet met
zekerheid kan worden voorspeld, wordt – mede op grond van ingewonnen juridisch advies –
aangenomen dat deze geen materiële invloed van betekenis zal hebben op de financiële
positie.
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur,
operationele leasing en dienstverlening. De kosten uit hoofde van operationele leasing
worden lineair over de leaseperiode in de resultatenrekening verwerkt.
De meerjarige verplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bankgaranties
Vanuit Siza zijn door ING bankgaranties afgegeven van € 130.144 ten behoeve van
huurverplichtingen (2019 € 75.100)
Investeringsverplichting
Per balansdatum zijn er investeringsverplichtingen voor komende jaren aangegaan voor een
bedrag van € 29 miljoen.
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1.6

Mutatieoverzicht materiële vaste activa 2020

Financieel verslag Stichting Siza 2020
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1.7

Mutatieoverzicht financiële vaste activa 2020
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1.8

Overzicht achtergestelde leningen ultimo 2020
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1.9

Overzicht langlopende schulden ultimo 2020
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1.10

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

1.10.1 Totale opbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

In de opbrengsten zorgprestaties, jeugdwet en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2020
de volgende bedragen verwerkt ten aanzien van de COVID-19 compensatiemaatregelingen:

De bedragen van de COVID-19 compensatie zijn nog niet allen definitief vastgesteld. Zoals is
toegelicht onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen is derhalve nog sprake van
enige onzekerheid.
Van de zorgkantoren is een eerste terugkoppeling ontvangen over de verantwoorde
COVID-19 compensaties in 2020 (Wlz-zorg). Deze afgestemde compensatiebedragen zijn
door Siza meegenomen in de nacalculatie van 2020. De definitieve vaststelling van de
nacalculatieformulieren door de zorgkantoren volgt later in 2021.
De compensatiebedragen voor de WMO en Jeugdwet zijn middels
vaststellingsovereenkomsten afgestemd met de gemeenten. Van een aantal gemeenten is
Siza nog in afwachting van een definitieve goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst.
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Subsidies

De Rijkssubsidies betreffen baten uit het Stagefonds Zorg (VWS), Subsidieregeling
Praktijkleren (RVO) en Subsidie Proeftuin Inzicht (VWS). De provinciale en gemeentelijke
subsidies hebben met name betrekking op gemeentelijke gelden voor het instandhouden en
exploiteren van ontmoetingsruimten. Onder de overige subsidies is onder andere de subsidie
sectorplanplus verantwoord, een subsidie om een extra impuls te geven aan
opleidingsprojecten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige opbrengsten zijn onder andere de baten en lasten van voorgaande jaren
opgenomen. Dit betreft in 2020 een bate voor de aanvulling op de WMO/JW van voorgaande
jaren van € 231.000.
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1.10.2 Personeelskosten

Gemiddeld aantal FTE:

In verband met COVID-19 pandemie zijn er personele meerkosten geweest in 2020 van circa
€ 700.000. Deze meerkosten zijn opgenomen onder de lonen en salarissen.
De zorgbonus 2020 die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor
medewerkers in de zorg is gesaldeerd opgenomen onder de personeelskosten. De
ontvangen zorgbonus 2020 van het VWS valt geheel weg tegen de verplichting tot
uitbetaling aan de medewerkers in de zorg waardoor het geen impact heeft op het resultaat
van 2020.

1.10.3 Afschrijvingen vaste activa
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1.10.4 Bijzondere waardevermindering vaste activa

1.10.5 Overige bedrijfskosten

In verband met COVID-19 pandemie zijn er in 2020 meerkosten gemaakt voor onder andere
beschermingsmiddelen, hulpmiddelen en extra schoonmaak. De materiële meerkosten
bedragen in 2020 circa € 900.000. Deze meerkosten zijn opgenomen onder de diverse
kostenrubrieken van de overige bedrijfskosten.
Onder de algemene kosten is de waardevermindering van de lening u/g aan Dienstverlening
Duurzame Energie B.V. van € 510.000 verwerkt.
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1.10.6 Financiële baten en lasten
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1.10.7 Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging functionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Siza van
toepassing zijnde regelgeving.
Het voor Siza toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000 (klasse IV,
10 punten). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen:

Jaarverslaggeving Stichting Siza 2020

42

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van Siza over 2020 is als volgt:
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1.10.8 Honoraria accountant
Onder de algemene kosten vallen de accountantskosten. Het accountants honorarium wordt
verantwoord op basis van de honoraria voor het gecontroleerde boekjaar door de
accountants. Hieronder worden de kosten van Deloitte toegelicht:

De niet-controlediensten betreffen werkzaamheden door Deloitte Financial Advisory Services
B.V. inzake de Gebiedsontwikkeling van ‘t Dorp en de advisering van Deloitte bij het
strategisch vastgoedplan.

1.10.9 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 onder 1.10.7.
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1.11

Vaststelling en goedkeuring

1.11.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Siza heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 20 mei 2021.
De raad van toezicht van Siza heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 20 mei 2021.

1.11.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

1.11.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum bekend die van invloed zijn op de
jaarrekening 2020.
De steunmaatregelen door de Wlz-uitvoerders en de gemeenten in de vorm van
compensatieregelingen voor omzetderving en meerkosten door COVID-19 pandemie worden
voortgezet in 2021.
1.11.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Ondertekening door de Raad van Bestuur
Getekend door Raad van Bestuur te Arnhem d.d. 20 mei 2021.

Mevrouw J.A. Meijers

De heer J.D. Sprokkereef
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Ondertekening door de Raad van Toezicht
Getekend door Raad van Toezicht te Arnhem d.d. 20 mei 2021

De heer B. Blanken

Mevrouw Y. Witman

Mevrouw A.P. Nelis

De heer B.G. Jeene

Mevrouw J.M. Ester

De originele jaarrekening is getekend en gedeponeerd.

Jaarverslaggeving Stichting Siza 2020

46

2

Overige gegevens

2.1

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 15, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking
staat.
2.2

Nevenvestigingen

Siza heeft geen nevenvestigingen. Er zijn 89 locaties ingeschreven bij de KvK.
2.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 2020 is
opgenomen op de volgende pagina.
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3
3.1

Bijlage
Bijlage corona compensatie 2020
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