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5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-19
€

31-dec-18
€

1

9.006.502
9.006.502

9.604.696
9.604.696

2
3
4

37.724
3.429.995
11.698.170
15.165.889

0
4.892.816
10.710.656
15.603.472

24.172.391

25.208.168

31-dec-19
€

31-dec-18
€

0
12.675.916
0
0
12.675.916

0
12.492.924
0
0
12.492.924

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

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

5

Voorzieningen

6

634.551

873.764

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

5.803.801

6.333.556

2
8

0
5.058.123
5.058.123

29.740
5.478.184
5.507.924

24.172.391

25.208.168

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

Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019
Ref.

2019
€

2018
€

Opbrengsten zorgprestaties
(en maatschappelijke ondersteuning)

11

32.382.282

33.337.591

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)

12

835.592

715.938

Overige bedrijfsopbrengsten

13

699.128

928.118

33.917.002

34.981.647

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

24.469.189

24.138.087

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

896.164

805.319

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

0

530.442

Overige bedrijfskosten

17

8.383.269

8.499.473

Som der bedrijfslasten

33.748.622

33.973.321

BEDRIJFSRESULTAAT

168.380

1.008.326

14.612

-421.625

182.992

586.701

2019
€

2018
€

182.992
182.992

586.701
586.701

Financiële baten en lasten

18

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve resultaat aanvaardbare kosten
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
Ref.
€

2019
€

€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

168.380

16/17
8

887.876
17.539
-239.213
8.288

1.008.326

1.683.457
-38.560
-347.696
674.490

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
-schulden uit hoofde van financieringsoverschot

4
3

1.462.821
-37.724
-29.740

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

9

-468.699

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

19
19

435.105
99.586

-2.625.007
926.658

-2.090.316

1.769.528

215.211

292.236
-228.987

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.297.201

2.472
-350.925
63.249

-348.453

1.832.777

-133.242

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

2
2

-526.191
210.684
0
0

-604.304
1.182.046
0
0
-315.508

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

577.742

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

8

-529.755

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december

5
5

Mutatie geldmiddelen
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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-1.696.255
-529.755

-1.696.255

987.514

-1.251.755

10.710.656
11.698.170

11.962.411
10.710.656

987.514

-1.251.755

RIBW Nijmegen & Rivierenland

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
RIBW Nijmegen en Rivierenland is statutair gevestigd te Nijmegen, het feitelijk vestigingsadres is Kerkenbos 1103A te Nijmegen,
en is geregistreerd onder KvK-nummer 41057184.
De stichting heeft ten doel haar cliënten te ondersteunen bij het bereiken en in stand houden van een zo zelfstandig mogelijk bestaan
in de samenleving in de ruimste zin van het woord. De doelgroep wordt gevormd door personen die, dan wel ten gevolge van een
psychiatrische ziekte dan wel door ernstige psychosociale problemen, beperkingen hebben op belangrijke levensgebieden als werk,
dagbesteding, gezondheid, wonen en sociaal netwerk.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31-12-2019.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

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.
In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar
de toelichting.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van de
voorziening onderhoud.
Stelselwijziging
Op grond van de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften is de voorziening groot onderhoud opgeheven en middels een stelselwijziging
toegevoegd aan het eigen vermogen. De wijziging in de verslaggevingsvoorschriften houdt in dat de kosten van groot onderhoud uitsluitend
nog maar via een voorziening groot onderhoud danwel de componentenbenadering verwerkt mogen worden. Verwerking rechtstreeks in
het resultaat is niet meer toegestaan. Mede op basis van deze wijziging alsmede de discussies in voorgaande jaren met betrekking tot
tot de berekening van de voorziening groot onderhoud heeft RIBW ervoor gekozen om de kosten van groot onderhoud met ingang van
van boekjaar 2019 te verwerken op basis van de componentenbenadering. Hierdoor komt de voorziening te vervallen.
Op basis van RJ-Uiting 2019-13 vindt deze verwerking prospectief plaats, dat wil zeggen dat het activeren van groot onderhoud als
als component pas zal worden gedaan bij toekomstige uitgaven. De bestaande voorziening komt echter wel per direct te vervallen.
De stelselwijziging heeft het volgende resultaat op de verschillende posten:
Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2018
incl wijziging
excl wijziging
Voorziening onderhoud
Reserve aanvaardbare kosten

0
12.492.924

187.242
12.305.682

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.
Deze herrubricering betreft item 11 opbrengsten zorgprestaties in de toelichting op de resultatenrekening.
Hier is de post WMO transitie- en transformatievergoedingen ad EUR 935.625 niet meer separaat genoemd, maar toegevoegd aan
de post WMO wonen.
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

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. Er is gebruik gemaakt van schattingen in de posten voorziening groot onderhoud, voorziening langdurig zieken en
voorziening reorganisatie.
Activa en passiva
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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 waarschijnlijkheid 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 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 RIBW Nijmegen en Rivierenland.
Immateri ële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriele en materiele vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast
actief.
In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of
verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actie plaatsvindt op grond van een langere dan normale betalingstermijn,
wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief
bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële
waarde van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
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.
De immateriele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde
van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het
actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 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 grond wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• terreinvoorzieningen: 5 %
• gebouwen: 3,33 %.
• verbouwingen: 5 - 10 %
• installaties: 5 %
• inventaris: 10 %
• vervoermiddelen: 12,5 - 20 %
• automatisering: 33,3 %
• bij investeringen in huurpanden is afschrijvingstermijn gekoppeld aan huurtermijn
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig
kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt
in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde
bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het
bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en
nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen,dan
wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gestels dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde. De reële waarde benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende
karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
De voorziening is bepaald op item-niveau.
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. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
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 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
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.
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Voorziening dienstjubilea
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 verdisconteringsvoet die wordt toegepast is 2 %.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken betreft een reservering voor langdurig zieke werknemers, waavan verwacht wordt dat zij niet binnen
2 jaar zullen herstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en, indien van toepassing,
een transitievergoeding.
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op
opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de
reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of
als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als
gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

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 1 jaar en worden opgenomen tegen de reële waarde. De aflossingsverplichtingen voor het
komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
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5.1.4.3 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 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. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover 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 waarin
deze bijdragen zijn verschuldigd. 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 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 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 en reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding
opgenomen in een reorganisatievoorziening. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoedingeen 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.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van aanschaf afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over grond wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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Pensioenen
RIBW Nijmegen & Rivierenland 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 RIBW Nijmegen en Rivierenland. De verplichtingen , die voortvloeien uit deze
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. RIBW Nijmegen & Rivierenland 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. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe
berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde
te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 96,5 %. Het vereiste
minimale niveau van de dekkingsgraad is 104,3 %. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. RIBW Nijmegen en Rivierenland 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.
RIBW Nijmegen en Rivierenland 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 ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat
dat zij zullen worden ontvangen en dat de onderneming zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.
Subsidies ter compensatie van de door de onderneming 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
onderneming voor de kosten van een actief woden systematisch in de winst- en verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Uitgangspunten Sociaal Domein
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 de 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,
te laat ontvangen retourberichten, meten van overschrijding zorg 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 mogelijke inhererente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2018 of later.
5.1.4.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing
Rente- en kasstroomrisico
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de RIBW risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen. Variabel rentende leningen en het afgedekte risico zijn een kasstroom-risico als gevolg van
veranderingen in de variabele rente, in dit geval Euribor.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiele derivaten met betrekking tot het renterisico gecontracteerd.
Met betrekking tot de langlopende leningen heeft de RIBW renteswaps gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt
en vaste rente betaalt.
De RIBW heeft als beleid geen open-eind-financieringen aan te gaan.
Deze swaps worden per langlopende lening afgesloten met de ABNAMRO, teneinde het renterisico gedurende
de looptijd van de langlopende lening af te dekken.
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Financiële instrumenten
De RIBW past kostprijs hedge accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat de variabel rentende langlopende
leningen worden omgezet in vastrentende leningen. Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps
wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de financiële baten en lasten.
Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt deze door de RIBW gedocumenteerd.
De RIBW stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast.
Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de
afgedekte positie.
Bij het toepassen van kostprijs hedge accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent het volgende:
- indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs
gewaardeerd;
- zolang de afgedekte post in de kostprijs-hedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-instrument
niet geherwaardeerd.
5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het 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.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijk 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 feitelijk situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt.
Als dergeljke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en
de geschatte financiele gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
5.1.4.7 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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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

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

7.422.282
963.154
621.066
0
0

7.723.586
1.023.868
857.242
0
0

Totaal materiële vaste activa

9.006.502

9.604.696

2019
€

2018
€

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

9.604.696
526.192
0
887.876
0
17.539
218.972

11.320.154
604.305
0
954.971
530.442
0
834.350

Boekwaarde per 31 december

9.006.502

9.604.696

2019
€

2018
€

25.849.265
0
16.825.224

25.542.044
0
15.937.348

9.024.041

9.604.696

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

Aanschafwaarde
Cumulatieve afwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd.

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

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Nog te vorderen kapitaalslasten
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

2018
€

2019
€

totaal
€

-29.740

0
0
37.724

29.740
29.740

37.724

-29.740
0
37.724
0
0
29.740
67.464

0

37.724

37.724

c

b

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgkantoor
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 Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

37.724
0
37.724

0
-29.740
-29.740

31-12-2019
€

31-12-2018
€

428.017
390.293

320.543
350.283

37.724

-29.740

RIBW Nijmegen & Rivierenland

3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-12-2019
€

31-12-2018
€

0

12.482

Vorderingen op debiteuren

2.657.226

4.410.657

Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaald

195.678

260.490

Nog te ontvangen bedragen:
Waarborgsommen
Kruisposten
Nog te ontvangen
Nog te claimen UWV transitievergoedingen
Te vorderen pensioenpremie

9.281
0
350.941
165.178
51.691

12.238
550
32.373
95.548
68.478

3.429.995

4.892.816

De specificatie is als volgt:

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Bankrekeningen
Kassen

11.695.238
2.932

10.705.819
4.837

Totaal liquide middelen

11.698.170

10.710.656

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves

0
12.675.916
0

0
12.305.682
0

Totaal eigen vermogen

12.675.916

12.305.682

Vorderingen op Justitie

Totaal overige vorderingen

4. Liquide middelen

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

PASSIVA
5. Eigen vermogen
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Bestemmingsreserves
Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

Bestemmingsreserves:
Reserve aanvaardbare kosten

12.492.924

182.992

0

12.675.916

Totaal bestemmingsreserves

12.492.924

182.992

0

12.675.916

Het verloop is als volgt weer te geven:

In verband met een stelselwijziging inzake de voorziening onderhoud, is het saldo van de voorziening onderhoud per 31-12-2018 ad
EUR 187.242 per 01-01-2019 toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.
Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.
Onder overige mutaties is de vrijval van de voorziening onderhoud opgenomen. Deze vrijval is het gevolg van een stelselwijziging.
6. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2019
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2019
€

Groot onderhoud
Dienstjubilea
Langdurig zieken
Procedures
Reorganisatie

0
412.278
363.486
6.000
92.000

0
24.303
105.726
0
51.710

0
15.399
322.812
0
40.710

0
36.031
0
6.000
0

0
385.151
146.400
0
103.000

Totaal voorzieningen

873.764

181.739

378.921

42.031

634.551

Het verloop is als volgt weer te geven:

0

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-12-2019
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

103.000
531.551
385.151

7. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

5.266.212
537.589

5.720.435
613.121

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

5.803.801

6.333.556

Voor de toelichting op de post overige langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting onder 5.1.7 en naar
het overzicht langlopende schulden.
Het verloop van de schulden aan banken is als volgt weer te geven:

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

5.963.975
0
454.223

7.581.674
0
1.617.699

Stand per 31 december

5.509.752

5.963.975

243.540

243.540

5.266.212

5.720.435

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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)
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243.540
5.266.212
4.442.452

243.540
5.720.435
4.821.475
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Het verloop van de overige langlopende schulden is als volgt weer te geven:

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Stand per 1 januari
Bij: opboeking (zie toelichting onder 5.1.7)
Af: vrijval t.g.v. rentelast

613.121
0
75.532

691.677
0
78.556

Stand per 31 december

537.589

613.121

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

Kredietfaciliteit:
In de kredietovereenkomst is een rekening-courant krediet van EUR 750.000 en een obligokrediet van 100.000
opgenomen.
Gestelde zekerheden:
- bankhypotheek, eerste in rang, van EUR 6.600.000 plus 40 % voor rente en kosten. Deze hypotheek is gevestigd
op elk van de registergoederen, zoals omschreven in de hypotheekakte van 17 december 2009 voor zover de hypotheek
niet al deels is geroyeerd.
- bankhypotheek, eerste in rang, van EUR 2.100.000 plus 40 % voor rente en kosten. Deze hypotheek is gevestigd
op elk van de registergoederen, zoals omschreven in de hypotheekakte van 30 december 2011 voor zover de hypotheek
niet al deels is geroyeerd.
- bankhypotheek, eerste in rang, van EUR 330.000 plus 40 % voor rente en kosten. Deze hypotheek is gevestigd
op elk van de registergoederen, zoals omschreven in de hypotheekakte van 1 maart 2011 voor zover de hypotheek
niet al deels is geroyeerd.
- bankhypotheek, eerste in rang, van EUR 1.000.000 plus 40 % voor rente en kosten. Deze hypotheek is gevestigd
op elk van de registergoederen, zoals omschreven in de hypotheekakte van 7 november 2012 voor zover de hypotheek
niet al deels is geroyeerd.
- bankhypotheek, eerste in rang, van EUR 4.500.000 plus 40 % voor rente en kosten. Deze hypotheek is gevestigd
op elk van de registergoederen, zoals omschreven in de hypotheekakte van 23 september 2011 voor zover de hypotheek
niet al deels is geroyeerd.
- pandrecht op de bedrijfsinventaris
- pandrecht op de goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden
De bank acht het met het oog op de continuiteit van de onderneming van de stichting noodzakelijk dat:
- het garantievermogen dient altijd minimaal 20 % van het gecorrigeerde balanstotaal te zijn;
- de debt service capacity ratio dient altijd minimaal 1,3 te zijn.
- het aansprakelijk vermogen dient minimaal 15 % van het gecorrigeerde wettelijk budget te zijn.
Norm
Berekening
Garantievermogen
Debt service capacity ratio
Aansprakelijk vermogen

> 20 %
> 1,3
> 15 %

52%
4,39
39%

RIBW voldoet met deze jaarrekening aan de kengetallen zoals genoemd in de kredietovereenkomst.

Pagina 19 van 33

RIBW Nijmegen & Rivierenland

8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-12-2019
€

31-12-2018
€

0
478.386

67.620
799.583

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen en LFB-uren
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen bedragen

243.540
982.366
541
724.189
1.765.444
490.711
372.946

243.540
961.364
2.254
706.159
1.830.278
467.320
400.066

Totaal overige kortlopende schulden

5.058.123

5.478.184

Te verrekenen met gemeenten
Crediteuren

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Verplichtingen inzake huurcontracten
31-12-2019
€
< 1 jr
1-5 jr
> 5 jr

2.645.825
5.897.425
1.388.982

Totaal

9.932.232

Voor huurcontracten met een onbepaalde looptijd zijn de verplichtingen onder het kopje > 5 jaar de verplichtingen
meergerekend voor 5 jaar.
Voor de huurcontracten met bepaalde looptijd zijn de werkelijke verplichtingen opgenomen.
De bankgaranties inzake huur staan uit voor een totaalbedrag van

116.789

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen
correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker
en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Niet in de balans opgenomen activa
In het addendum op deelovereenkomst BW 2018 is opgenomen dat RIBW Nijmegen en Rivierenland bij gerealiseerde afbouw EUR 40.000
per afgebouwde plaats zal ontvangen als transformatievergoeding. Voor 2020 betreft dit nog 35 plaatsen (EUR 1.400.000).

10. Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Installaties

Inventaris

€

Verbouwingen
€

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

2.982.470
0
0

Boekwaarde per 1 januari 2019

2.982.470

€

€

319.065
0
127.409

4.540.528
0
3.213.183

6.345.473
0
3.123.358

1.671.472
0
647.604

4.316.021
0
3.497.225

191.656

1.327.345

3.222.115

1.023.868

818.796

12.215

2.412
0
15.016

0
0
115.625

-3.408

-74.757

384.145
0
366.942
0
-209.418

100.298
0
111.127
0
-34.199

25.426
0
224.359
0
-32.752

9.794
0
8.183
0
0

0
0
0

448.318

692.835

314.004

320.271

955.684

483.435

279.804

287.520

40.250
0
0
40.250

9.927
0
7.555
2.372

190.001
0
67.980
122.021

48.930
0
24.926
498.764

27.157
0
11.471
307.585

21.025
9.533
357.734

704.257

-11.567

344.477

-6.783

-26.515

-210.424

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

2.197.713
0

308.142
0
134.870

3.827.452
0
1.782.069

5.778.435
0
2.772.521

1.396.410
0
433.257

Boekwaarde per 31 december 2019

2.197.713

173.272

2.045.383

3.005.914

5,0%

3,33%

5,0%
10,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
0
- herwaarderingen
0
- afschrijvingen
0
- bijzondere waardevermindering
0
- afwaardering activa voorgaande jaren verwerkt in activamodule
-744.507
- terugname geheel afgeschreven activa
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
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Vervoermiddelen
€

Automatisering

Totaal
€

395.016
0 0
382.801 0

2.540.702
0
2.514.471

23.110.747
0
13.506.051

26.231

9.604.696

0
0
0
0
0

4.116
0
-5.358
0
-20

599 0
0
-319 0

-20
0
-40

526.191
0
835.894
0
-1.099.061
0
0
1.776.007
0
2.006.084

6.500 0
0 0
3.353 0
0

0
0
0
0

343.790
0
124.818
1.328.726

-2.454

9.474

800.464

3.967.399
0
3.391.779

397.711
0
387.950

2.544.818
0
2.509.133

20.418.080
0
11.411.579

963.154

575.620

9.761

35.685

9.006.501

5,0%
20,0%

10,0%

12,5% #
20,0%

33,3%
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5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort
lening

€
ABN, lening 2
ABN, lening 3
ABN, lening 6
Totaal

1-okt-08
4-jan-10
26-sep-11

3.000.000
2.800.000
2.257.000
8.057.000

Restschuld
31 december
2018

Werkelijke rente

€

%
30 jr
15 jr
10 jr

Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair

4,90%
5,85%
4,94%

Nieuwe
leningen in
2019

Aflossing
in 2019
€

2.250.000
1.983.375
1.730.600
5.963.975

0
0
0
0

€
75.000
304.023
75.200
454.223

Restschuld
Restschuld
31 december
over 5 jaar
2019
€
2.175.000
1.679.352
1.655.400
5.509.752

Resterende
looptijd in
jaren eind
2019

Aflossingswijze

€
1.800.000
1.212.652
1.429.800
4.442.452

Aflos-sing
2020

Gestelde
zekerheden

€
19
6
3

Lineair
Lineair
Lineair

75.000 Zie 5.1.5, onderd. 8
93.340 Zie 5.1.5, onderd. 8
75.200 Zie 5.1.5, onderd. 8
243.540

Boekwaarde rentederivaten
Swap
Eerste
betaling
Einddatum
Interest
1-10-2008
1-10-2038 3M EUR + 0,75%
1-12-2009

27-11-2024 3M EUR + 2,45%

1-1-2009
1-4-2009

Aflossing

Blend & extend

Tegen-partij

RIBW ontvangt RIBW betaalt
Nominale waarde
(startdatum)

18.750 ABN (na restructuring)
ABN (voor restructuring)

2.700.000
3.000.000

Startdatum
Einddatum
1-10-2012
1-10-2027 3M EUR
2.700.000
1-10-2008
1-10-2018 3M EUR
2.700.000

23.235 ABN (na restructuring)
ABN (voor restructuring)

2.543.415

2.543.415

1-10-2012

1-1-2025 3M EUR

2.800.000

2.543.415

1-1-2010

2-1-2020 3M EUR

Marktwaarde derivaten

Afdekking van

lening 2
lening 3
lening 6

Start

19-12-2012
19-12-2012
9-11-2011

Einde

1-10-2027
1-1-2025
1-7-2021

Restschuld
lening

2.175.000
1.679.352
1.655.400

Bedrag
swap

Day count fraction
Eerste betaling

Nominale waarde
(31-12-2012)

Marktwaarde
31-12-2019

2.175.000
1.679.352
1.655.400

-650.851
-272.666
-86.055

5.509.752

-1.009.572
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4,1500% ACT/360
5,1500% ACT/360
3,4000% ACT/360
3,4300% ACT/360

Startwaarde (restructuring
date)
2-1-2013
-711.427
1-1-2009
2-1-2013

-421.558

1-4-2010

Stand per 31-12-2012

-1.132.985

Stand per 31-12-2013

-1.036.133

Stand per 31-12-2014

-945.484

Stand per 31-12-2015

-857.858

Stand per 31-12-2016

-773.256

Stand per 31-12-2017

-691.677

Stand per 31-12-2018

-613.121

Stand per 31-12-2019

-537.589
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De opbrengsten uit gebudgettteerde zorgprestaties bestaan uit geleverde zorg in WMO, WLZ en Forensische Zorg.
2019
€

2018
€

25.046.326
5.223.273
428.017
1.293.596

26.835.568
4.669.702
317.216
1.041.470

369.966
21.104

448.581
25.054

32.382.282

33.337.591

2019
€

2018
€

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; incl.

835.592

715.938

Totaal

835.592

715.938

2019
€

2018

Overige opbrengsten
Opbrengsten uit verhuur

32.740
666.388

119.222
808.896

Totaal

699.128

928.118

WMO Wonen
WMO ambulant en dagbesteding
WLZ
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Totaal

12. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Diversen

16.512.163
2.898.406
1.397.525

16.480.329
2.782.861
1.405.068

1.079.274

1.177.847

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

21.887.368
2.581.821

21.846.105
2.291.982

Totaal personeelskosten

24.469.189

24.138.087

Aantal FTE's

388

401

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

388

401

2019
€

2018
€

- materiële vaste activa
- immateriële vaste activa
- boekresultaat desinvesteringen

887.876
0
8.288

954.971
198.044
-347.696

Totaal afschrijvingen

896.164

805.319

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Overige afschrijvingen:

Het boekresultaat wordt veroorzaakt door de verkoop van materieel vast actief.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

0

530.442

Totaal

0

530.442

De afbouwopdracht van BW-plaatsen leidt tot het afstoten van een aantal panden in het komende jaar. Indien de verwachte directe opbrengstwaarde
(marktwaarde) van deze panden lager is dan de boekwaarde, heeft een afwaardering plaatsgevonden per 31-12-2018

17. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

1.403.718
2.165.196
177.902

1.493.715
1.961.067
181.240

707.015
594.809

485.832
654.831

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

3.334.628

3.733.348
-10.560

Totaal overige bedrijfskosten

8.383.268

8.499.473

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
18. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

2019
€

2018
€

292.237

2.473

292.237

2.473

Rentelasten

-277.625

-424.098

Subtotaal financiële lasten

-277.625

-424.098

14.612

-421.625

Totaal financiële baten en lasten
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
19. Wet normering topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op RIBW Nijmegen & Rivierenland. Het voor RIBW Nijmegen & Rivierenland toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 179.000, gebaseerd op klasse IV Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg
en jeugdhulp, op basis van een totaalscore van 10 punten.

19.1

Bezoldiging topfuntionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctiornarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2019
bedragen x € 1

E. ten Holte

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Lid RvB
01-01/31-12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging

152.623
11.578
164.201

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

179.000
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1

E. ten Holte

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Lid RvB
01-01/31-12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging

139.876
11.351
151.227

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

151.000

De heer E. ten Holte overschrijdt voor 2018 het individueel bezoldigingsmaximum met EUR 227.
De heer ten Holte valt onder de overgangsregeling, aangezien de arbeidsovereenkomst tussen de heer ten
Holte en Stichting RIBW Nijmegen en Rivierenland 01-10-2015 als aanvangsdatum heeft.
De overschrijding ad 227 valt binnen de overgangsregeling.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1

H.Windmuller

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

G.Verbeek

G.Frieling

Voorzitter
01-01/31-12

Lid
01-01/31-12

Lid
01-01/31-12

19.350
26.850
N.v.t.

12.900
17.900
N.v.t.

12.900
17.900
N.v.t.

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

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

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

H.Windmuller

G.Verbeek

G.Frieling

Lid
01-01/31-12

Lid
01-01/31-12

Lid
01-01/31-12

17.176
22.650

11.400
15.100

11.450
15.100

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1

A. Veldman

G. Weitkamp

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Lid
01-01/31-12

Lid
01-01/31-12

12.900
17.900
N.v.t.

12.900
17.900
N.v.t.

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

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

Gegevens 2018
bedragen x € 1

A. Veldman

G. Weitkamp

W. Buis

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Lid
01-01/31-12

Lid
19-11/31-12

Lid
01-01/31-12

11.450
15.100

954
1.779

nihil
15.100

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2018
bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Honoraria onafhankelijke accountant

2019
€

2018
€

96.630
0
0
0

108.231
14.036
0
0

96.630

122.267

De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2019 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

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals
bedoeld in artikel 1, li 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de
accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria zijn bepaald op basis van de ontvangen facturen in het boekjaar.
21. 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 punt 25.
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen
en Rivierenland heeft de jaarrrekening opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 18-05-2020.
De Raad van Toezicht van de Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen
heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 18-05-2020.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2
Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

RIBW Nijmegen en Rivierenland

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>

W.G.
<Naam>
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het
resultaat.
5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting RIBW Nijmegen en Rivierenland heeft geen nevenvestigingen.
5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de raad van toezicht van Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen
Nijmegen & Rivierenland
A. Verklaring over de in het verslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen &
Rivierenland te Nijmegen gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Regionale Instelling voor Begeleiding en
Wonen Nijmegen & Rivierenland per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met Regeling verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de resultatenrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomen (WNT) 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen & Rivierenland
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Regeling verslaggeving WTZi vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Regeling verslaggeving WTZi en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
overige gegevens, in overeenstemming met Regeling verslaggeving WTZi.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de raad van
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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