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Avoord

1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€  

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 31.332.923 32.319.482

Financiële vaste activa 2 90.000 90.000

Totaal vaste activa 31.422.923 32.409.482

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 2.258.587 465.725

Debiteuren en overige vorderingen 5 729.096 2.244.750

Liquide middelen 6 8.224.125 6.716.124

Totaal vlottende activa 11.211.808 9.426.599

Totaal activa 42.634.731 41.836.081

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 155.169 155.169

Bestemmingsreserves 1.170.159 1.170.159

Bestemmingsfondsen 19.019.368 18.678.547

Algemene en overige reserves 582.967 582.967

Totaal eigen vermogen 20.927.663 20.586.842

Voorzieningen 8 526.261 683.482

Langlopende schulden (nog voor meer 9 11.638.144 12.566.676

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 363.205 363.205

Overige kortlopende schulden 10 9.179.458 7.635.876

Totaal kortlopende schulden 9.542.663 7.999.081

Totaal passiva 42.634.731 41.836.081
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 56.272.799 50.856.226

Subsidies 14 513.041 691.653

Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.791.483 4.046.072

Som der bedrijfsopbrengsten 60.577.323 55.593.951

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 42.930.501 38.006.384

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 3.096.163 2.981.304

Overige bedrijfskosten 18 13.722.636 13.252.826

Som der bedrijfslasten 59.749.300 54.240.514

BEDRIJFSRESULTAAT 828.023 1.353.437

Financiële baten en lasten 19 -487.202 -691.339

RESULTAAT BOEKJAAR 340.821 662.098

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfondsen 340.821 485.602

Bestemmingsreserve transitieplannen 0 162.333

Algemene reserve 0 14.163

340.821 662.098
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 828.023 1.353.437

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 17 3.083.214 2.981.304

- mutaties voorzieningen (excl. voorziening voor deelnemingen) 8 -104.229 124.833

2.978.985 3.106.137

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 5 1.515.654 -220.901

- onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 0 0

- vorderingen uit hoofde van bekostiging 4 -1.792.862 -380.120

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 1.587.500 855.445

1.310.292 254.424

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.117.300 4.713.998

Ontvangen interest 19 1.125 1.512

Betaalde interest 19 -541.319 -580.644

-540.194 -579.132

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.577.106 4.134.866

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -2.154.562 -2.806.283

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 13.989 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.140.573 -2.806.283

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -928.532 -926.311

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -928.532 -926.311

Mutatie geldmiddelen 1.508.001 402.272

Aansluiting met geldmiddelen:

8.224.125 6.716.124

6.716.124 6.313.852

mutatie geldmiddelen 1.508.001 402.272

Toelichting:

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor geldmiddelen zijn opgeofferd. 

Stand geldmiddelen per 31 december

Stand geldmiddelen per 1 januari
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijkende cijfers

Oordelen en schattingen

De MARQ

Froeling- Kremer Fysiotherapeuten B.V.

Avoord is op 1 januari 2018 eigenaar geworden van Froeling- Kremer Fysiotherapeuten B.V. te Zundert. Het betreft een deelneming met 

volledige zeggenschap. De deelneming is vanaf 2018 opgenomen onder de financiele vaste activa. Op basis van aard en omvang van 

bedrijfsactiviteiten van Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V. heeft geen consolidatie plaatsgevonden.

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. Met name in de post voorzieningen worden schattingen gebruikt.

Avoord heeft per 1 oktober 2017 samen met Stichting Surplus en Stichting Elisabeth de coöperatie De MARQ opgericht. Per deze datum 

zijn alle GRZ-activiteiten van de drie instellingen bij De MARQ ondergebracht alsmede het personeel dat deze GRZ-activiteiten uitvoert. 

De MARQ heeft voor de GRZ-productie voor boekjaar 2020 zelf contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Daarom is er voor 

Avoord alleen sprake van onderaanneming.                                                                                                                                                             

Bij de oprichting van De MARQ heeft Avoord een vijfjarige lening verstrekt van € 90.000. Daarnaast is bepaald dat bij een negatief 

resultaat van De MARQ de betrokken partijen (Avoord, Stichting Surplus en Stichting Elisabeth) een kapitaalstorting moeten doen. 

Hiervan is in 2020 geen sprake.

De activiteiten van Avoord zijn het verlenen van diensten van ouderen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Zij doet 

dit in de vorm van het bieden van (medische specialistische) thuiszorg, tijdelijk verblijf, welzijn, wonen, al dan niet in combinatie met 

zorg, dagopvang en palliatieve zorg, dit laatste zowel thuis als in een hospice. Daarnaast biedt Avoord in haar locaties in Etten-Leur, 

Rijsbergen en Zundert wonen en zorg voor mensen met dementie.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en daarmee de Richtlijn voor de 

Jaarverslaglegging hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, 

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Stichting Avoord (hierna: "Avoord”) is (statutair) gevestigd aan de San Francescolaan 1 te Etten-Leur en is ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 41102269.

De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd omvergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. Deze herrubricering betreft 

een aangepaste verdeling van de vaste activa die beter aansluit bij de richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening. het betreft 

een verschuiving van de boekwaarden van bedrijfsgebouwen en terrein (-/- € 48.251), machines en installaties (+ € 57.051) en andere 

vaste bedrijfsmiddelen (-/- € 8.700).
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1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Financiële instrumenten

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, 

handelsschulden en overige te betalen posten.

De Stichting heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor komend jaar van de langlopende 

schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Avoord heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of 

verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.   Een financieel instrument 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 de positie aan een derde zijn overgedragen.   Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) 

worden in de jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. 

Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel actief, financiële 

verplichting of als eigen vermogen.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of de 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 opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 

uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 

plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen 

die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen 

verplichtingen.                                                                                                                                                                                                    

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin 

aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische 

realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet 

op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.                                                                 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten 

op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn 

overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend 

met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.  Indien de weergave van de economische 

realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Avoord

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de Stichting beschikt over een deugdelijk juridisch instrument 

om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de Stichting het stellige voornemen heeft om het 

saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief 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 liquiditeit opslagen.

Vorderingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en 

eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van 

financiële activa die tot de categorie vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vorderingen en schulden uit hoofde van het financieringstekort of -overschot

Vorderingen

Zie grondslagen onder 'financiële instrumenten'.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur met eventuele restwaarde. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt 

beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.                                                                                                                        

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. De 

Stichting past de componentenbenadering toe voor materiële vaste activa indien belangrijke afzonderlijke bestanddelen van een 

materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, 

worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze 

in mindering gebracht op de investeringen.

Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking 

tot dat actief zullen toekomen aan de Stichting en de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.                                                                                                                                                  

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in 

uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en 

in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de Stichting in eigen beheer zijn 

vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen 

worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op 

schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij 

wijzigingen in omstandigheden 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, of bij verkoop te 

realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.

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, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-

investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere 

waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.

Avoord beschikt over vastgoed waarin zorg wordt verleend gebaseerd op aanspraak ingevolge artikel 3 van de Wlz. Vanaf 2018 is de 

bekostiging volledige gebaseerd op prestatiebekostiging. Wijziging in de bekostiging WLZ, in samenhang met de hervorming van de 

langdurige zorg is, kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan dient Avoord overeenkomstig RJ 

121 te toetsen of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. 

Avoord heeft de directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed 

benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met 

de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2020.

Aangezien het saldo tussen boekwaarde 31 december 2020 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen positief is, zijn geen 

aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde 

van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord 

voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is 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)
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen

Voorzieningen

Schulden

Leasing

De Stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden 

aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële 

lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van 

de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de 

betreffende leaseovereenkomst. 

Operationele leases 

Als de Stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd . Vergoedingen die worden 

ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de 

leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk 

ten gunste van de resultatenrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van 

de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

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

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting 

en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De gehanteerde disconteringsvoet is 2 %. De rentemutatie van voorzieningen wordt 

verantwoord als dotatie aan de voorziening. Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel 

is, gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 

De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's 

waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Voorziening voor negatieve deelneming is gevormd omdat de balanswaardering van de 100% deelneming Froeling-Kremers 

Fysiotherapeuten BV per 31 december 2020 negatief is. Zodra de deelneming positief is kan deze voorziening vrijvallen.

Zie grondslagen onder 'financiële instrumenten'.

De volgende voorzieningen zijn gevormd:

Bestemmingsfondsen                                                                                                                                                                     

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de 

statuten zou bestaan.

Algemene reserves en overige reserves                                                                                                                                         

Onder algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover binnen de statutaire doelstellingen van 

de instelling vrij kan worden beschikt.

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen                                                                                                                      

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de 

resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve of fonds gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van 

reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen 

vermogen verwerkt.

De voorziening doorbetalingsverplichting bij ziekte  is getroffen voor langdurig zieken waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen 

dat de betreffende werknemers ziek blijven en te zijner tijd de WIA-WGA zullen instromen, waardoor Avoord verplicht is het salaris 

door te betalen. Hierbij is zowel het eerste jaar loondoorbetaling (100%) als het tweede jaar loondoorbetaling (70%) meegerekend. De 

verplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

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

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogeninstrumenten, worden 

gepresenteerd onder het eigen vermogen. Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze 

financiële instrumenten worden in de resultatenrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen als gevolg van jubileumuitkeringen en 

uitkeringen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het betreft uitkeringen ten behoeve van 12,5 jarige jubilarissen, 25 

jarige jubilarissen en 40 jarige jubilarissen, die conform CAO VVT recht hebben op een uitkering. Daarnaast hebben werknemers die de 

AOW-gerechtigde leeftijd bereiken conform de CAO VVT recht op een uitkering. Bij het bepalen van de verplichting is rekening 

gehouden met de blijfkansen van medewerkers in het huidige medewerkersbestand. De verplichting is gewaardeerd tegen contante 

waarde.
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Avoord

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Personele kosten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening 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.

Avoord 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 Avoord. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Avoord 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. Sinds 2015 gelden 

nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. 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 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6 %. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,8%. Het 

bestuur van van het PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 procentpunt 

en per 1 januari 2022 met 0,8%. De premie van de arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Avoord 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. Avoord heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

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 waarover 

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 blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 

schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting 

is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval 

van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

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 resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan 

dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Pensioenen
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Avoord

Financiële baten en lasten

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (onderdeel van financiële baten en lasten)

1.4.4 Grondslagen van segmentering

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder 

de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit 

financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de 

mutatie van de liquide middelen.

In de jaarrekening wordt geen segmentatie van de resultatenrekening opgenomen, omdat Avoord geen onderscheid maakt in de 

aansturing van de verschillende activiteiten van de stichting.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze 

deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva 

tussen de groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen nietgeconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, 

zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment 

respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de 

WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het 

opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. 

Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de 

geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.                                                                                                   
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 20.784.583 21.215.976

Machines en installaties 6.098.664 6.313.919

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.371.805 4.444.344

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 77.871 345.243

Totaal materiële vaste activa 31.332.923 32.319.482

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari 32.319.482 32.625.703

Bij: investeringen 2.110.644 2.675.083

Af: afschrijvingen 3.083.214 2.981.304

Af: desinvesteringen 13.989 0

Boekwaarde per 31 december 31.332.923 32.319.482

Aanschafwaarde 58.561.688 58.181.917

Cumulatieve afschrijvingen 27.228.765 25.862.435

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Deelnemingen -29.769 -82.761

Bij: Voorziening voor negatieve deelnemingen 29.769 82.761

Deelnemingen 0 0

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 90.000 90.000

Totaal financiële vaste activa 90.000 90.000

Toelichting:

Met ingang van 1 januari 2018 is de Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V. te Zundert door Avoord overgenomen. De nominale 

waarde van de overname van € 18.000, aangevuld met het resultaat 2018 van € 11.446, is opgenomen onder de noemer van 

deelnemingen. Omwille van aard en omvang van activiteiten van Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V. te Zundert heeft geen 

consolidatie plaatsgevonden. In 2020 heeft deze B.V. een positief resultaat behaald van € 52.992, waarna de waarde nog wel 

negatief is gebleven. Voor deze negatieve waarde is een voorziening gevormd, die aan de creditzijde van de balans, onder 

voorzieningen is verantwoord.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 20.077.000 als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen, waarvan € 

18.077.000 als garantie op leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg. De instelling heeft zich verbonden niet 

zonder voorafgaande toestemming van het WfZ om roerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te 

vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft de instelling zich verbonden om een recht van eerste 

hypotheek aan het WfZ te verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het 

WfZ is geborgd. In de investeringen 2020 zit € 383.705 geactiveerd mutatie-onderhoud. Avoord heeft ervoor gekozen om vanaf 

2020 de ombouw van een huurappartement naar een zorgappartement te activeren en af te schrijven in 5 jaar.  Daarnaast is er in 

2020 € 780.784 geïnvesteerd in vervanging van installaties, o.a. warmte-opwekking. Overige investeringen bestaan uit vervanging 

van inventarissen, automatiseringsapparatuur en hulpmiddelen (o.a. bedden). 

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

mutatieoverzicht onder 1.6.

Aan Coöperatie De MARQ is in 2018 een 5-jarige lening verstrekt voor de financiering van werkkapitaal. Afspraken inzake rente en 

aflossing zijn vastgelegd in een leningovereenkomst.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Froeling-Kremer 

Fysiotherapeuten BV 18.000 100% -29.769 52.992

Zeggenschapsbelangen:

Coörperatie De MARQ 0 0% 86.066 86.066

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

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

€ €

Onderhanden werk DBC's A-segment 0 0

Voorziening onderhanden werk -363.205 -363.205

Totaal onderhanden werk -363.205 -363.205

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

2019 2020 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 465.725 0 465.725

Financieringsverschil boekjaar 2.258.587 2.258.587

Correcties voorgaande jaren 57.985 57.985

Betalingen/ontvangsten -523.710 -523.710

Subtotaal mutatie boekjaar -465.725 2.258.587 1.792.862

Saldo per 31 december 0 2.258.587 2.258.587

Stadium van vaststelling (per erkenning): b a

a= interne berekening

b= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.258.587 465.725

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 50.287.902 45.182.826

Af: ontvangen voorschotten 48.029.315 44.717.101

Totaal financieringsverschil 2.258.587 465.725

Toelichting: 

In het wettelijk budget zitten de extra toegekende middelen kwaliteitsgelden 2020 en een inschatting van de compensatieregeling 

Corona. Deze zaten nog niet volledig in de bevoorschotting.

Geriatrische revalidatie

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Fysiotherapiepraktijk
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 167.106 278.613

Omzetbelasting 7.325 0

Overige vorderingen 97.998 4.502

Vooruitbetaalde bedragen 0 108.958

Nog te ontvangen bedragen 456.667 1.852.677

Totaal overige vorderingen 729.096 2.244.750

Toelichting: 

6. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 8.209.755 6.714.406

Kassen 14.370 1.718

Totaal liquide middelen 8.224.125 6.716.124

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Avoord heeft een krediet-faciliteit in rekening-courant bij de Rabobank tot                           

€ 1.000.000. Avoord heeft de volgende zekerheden aan de Rabobank afgegeven:

- Recht van eerste hypotheek tot een bedrag van € 1.000.000 op registergoederen van Avoord.

Onder de nog te ontvangen bedragen per 31 december 2020 is een vordering opgenomen van € 177.000 op UWV in verband met 

compensatie transitievergoedingen. Onder de nog te ontvangen bedragen op 31 december 2019 zat een vordering op de 

zorgverzekeraars van € 814.072. Op 31 december 2020 was er sprake van een schuld en derhalve opgenomen onder de kortlopende 

schulden. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

Kapitaal 155.169 155.169

Bestemmingsreserves 1.170.159 1.170.159

Bestemmingsfondsen 19.019.368 18.678.547

Algemene en overige reserves 582.967 582.967

Totaal eigen vermogen 20.927.663 20.586.842

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 155.169 0 0 155.169

155.169 0 0 155.169

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsreserves:

transitieplannen 795.159 0 0 795.159

innovatie 375.000 0 0 375.000

Totaal bestemmingsreserves 1.170.159 0 0 1.170.159

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 18.678.547 340.821 0 19.019.368

Totaal bestemmingsfondsen 18.678.547 340.821 0 19.019.368

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Algemene reserves 582.967 0 0 582.967

Totaal algemene en overige reserves 582.967 0 0 582.967
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Ter vergelijking, het verloop in 2019:

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Kapitaal 155.169 0 0 155.169

155.169 0 0 155.169

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsreserves:

transitieplannen 632.826 162.333 0 795.159

innovatie 375.000 0 0 375.000

Totaal bestemmingsreserves 1.007.826 162.333 0 1.170.159

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 18.192.945 485.602 0 18.678.547

Totaal bestemmingsfondsen 18.192.945 485.602 0 18.678.547

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Algemene reserves 568.804 14.163 0 582.967

Totaal algemene en overige reserves 568.804 14.163 0 582.967

PASSIVA

Reserve aanvaardbare kosten: Avoord heeft geen bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen instandhouding gevormd. Het 

verschil tussen de werkelijke afschrijvingen en de in het wettelijk budget opgenomen vergoeding voor instandhouding werd 

voorgaande jaren via de resultaatbestemming toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten.

Bestemmingsreserve transitieplannen: De Rijksoverheid heeft in 2013 vergaande maatregelen/transities in de langdurige zorg 

afgekondigd. Om deze transitieplannen te kunnen bekostigen is de bestemmingsreserve transitieplannen gevormd. De 

transitieplannen worden door de Raad van Bestuur bepaald. Door de inval van de coronacrisis in 2020 zijn de transitieplannen 

doorgeschoven naar 2021 en verder. Een en ander zal worden uitgewerkt in het nieuwe beleidsvisie 2021-2024. 

Bestemmingsreserve innovatie: Avoord is als zorgaanbieder volop in beweging en wil in het bedenken van nieuwe zorgconcepten 

voorop lopen. Het in de begroting van 2014 opgenomen bedrag voor innovatie van € 375.000,- is mede door de noodzakelijke 

voorbereidingstijd van de komende innovaties niet besteed. Dit bedrag wordt daarom bestemd voor in de toekomst te ontwikkelen 

nieuwe zorgconcepten en het innoveren van bestaande zorgprocessen.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

Voorziening uitgestelde beloningen 312.819 68.636 15.427 1.040 364.988

287.902 131.503 29.495 258.406 131.504

82.761 0 0 52.992 29.769

Totaal voorzieningen 683.482 200.139 44.922 312.438 526.261

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

31-12-2020

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 79.743

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 446.518

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 222.306

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening uitgestelde beloningen:

Voorziening doorbetalingsverplichting bij ziekte:

Zie toelichting bij de financiële vaste activa (deelnemingen).

De voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen als gevolg van jubileumuitkeringen en uitkeringen bij het bereiken 

van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het betreft uitkeringen ten behoeve van 12,5 jarige jubilarissen, 25 jarige jubilarissen en 40 

jarige jubilarissen, die conform CAO VVT recht hebben op een uitkering. Daarnaast hebben werknemers die de AOW-gerechtigde 

leeftijd bereiken conform de CAO VVT recht op een uitkering. De onttrekkingen in 2019 zijn reguliere jubileumuitkeringen voor 

medewerkers van Avoord, uitbetaald in 2019. 

 De uitgangspunten voor de bepaling van de voorziening zijn:                                                                                                                                                                                                               

- bij 12,5 jarig jubileum ontvangt werknemer 25% van het bruto maandsalaris

- bij 25 jarig jubileum ontvangt werknemer 50% van het maandsalaris

- bij 40 jarig jubileum ontvangt werknemer 100% van het maandsalaris

- bij AOW-gerechtigde leeftijd 50% van het maandsalaris                                                                                                                                                         

- De blijfkans wordt bepaald o.b.v. ervaringscijfers                                                                                                                                                                

- De disconteringsvoet bedraagt 2 %                                                                                                                                                                                            

- De verwachte gemiddelde salarisstijging (inclusief promoties) is 3 %.

Voorziening doorbetalingsverplichting bij 

ziekte

De voorziening is getroffen voor langdurig zieken waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat de betreffende werknemers 

ziek blijven en te zijner tijd de WIA-WGA zullen instromen, waardoor Avoord verplicht is het salaris door te betalen. De dotatie 

heeft betrekking op medewerkers waarvan in de loop van 2020 de verwachting is ontstaan dat de medewerkers ziek blijven en de 

WIA-WGA zullen instromen. De vrijval heeft betrekking op medewerkers waarvan in eerste instantie voorgaande jaren verwacht 

werd dat ze de WIA-WGA zouden instromen, maar waarvoor een ander traject zal gaan lopen.

Voorziening voor negatieve deelnemingen

Voorziening voor negatieve deelnemeningen
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Avoord

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

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

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

€ €

Schulden aan banken 11.638.144 12.566.676

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 11.638.144 12.566.676

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 13.492.987 14.417.227

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 926.311 924.240

Stand per 31 december  12.566.676 13.492.987

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 928.532 926.311

Stand langlopende schulden per 31 december 11.638.144 12.566.676

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 928.532 926.311

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 11.638.144 12.566.676

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 8.241.892 8.987.564

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De reële waarde van de leningen (€ 17.000.000) wijkt aanzienlijk af van de boekwaarde van deze leningen.

10. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 1.458.811 2.025.980

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 928.532 926.311

Omzetbelasting - 31.782

Belastingen en sociale premies 1.541.337 722.169

Schulden terzake pensioenen 163.205 167.883

Nog te betalen salarissen 23.838 -

Vakantiegeld en -dagen (inclusief sociale lasten) 3.229.619 2.584.968

Overige schulden 212.985 -

Nog te betalen kosten 1.581.708 1.010.573

Vooruitontvangen bedragen 39.423 166.210

Totaal overige kortlopende schulden 9.179.458 7.635.876

Toelichting:

Gestelde zekerheden

Avoord heeft de volgende zekerheden aan WfZ afgegeven:

- Recht van eerste hypotheek tot een bedrag van € 18.077.000 op registergoederen van Avoord.

Gemeente Etten-Leur heeft een garantstelling verstrekt op een lopende lening bij BNG.

De overige kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.                                                                                

Zorgbonus 2020: In 2020 heeft Avoord gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het door de overheid beschikbaar gestelde 

zorgbonus uit te keren aan haar medewerkers en ingehuurd personeel, die daarvoor in aanmerking kwamen (extra inzet ten tijde 

van de coronacrisis). Avoord heeft daarvoor in 2020 een voorschot ontvangen van € 2.563.200. Na aftrek van de werkelijk 

uitbetaalde bonussen die voor vergoeding in aanmerking komen (€ 1.224.000) en de daarbij behorende af te dragen loonheffing (€ 

826.180) dient er € 513.020 terugbetaald te worden (opgenomen onder nog te betalen kosten). De loonheffing over de zorgbonus 

wordt in 2021 afgedragen is opgenomen onder de belastingen en sociale premies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Avoord

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

11. Financiële instrumenten

12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Obligo WfZ (Waarborgfonds voor de Zorgsector)

Huurverplichtingen

Avoord heeft voor een vijftal complexen huurovereenkomsten met woonstichtingen en één met de Congregatie Zusters 

Franciscanessen van Etten. De langlopende huurovereenkomsten hebben een éénzijdige opzegmogelijkheid voor Avoord.

Toelichting in welke mate de huurverplichtingen als langlopend moeten worden beschouwd:

€

Niet langer dan 1 jaar 3.017.554

Tussen 1 en 5 jaar 11.139.772

Langer dan 5 jaar 34.359.871

48.517.197

Liquiditeitsrisico:

De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe 

dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

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.

Eind 2020 heeft Avoord zes langlopende leningen met WfZ-garantie lopen. Eén van de zekerheden van het WfZ bestaat uit een 

obligoverplichting van de deelnemende instelling ten opzichte van het fonds. Het vermogen van het WfZ zal dalen indien er 

onverhoopt betalingen dienen te geschieden aan geldgevers wegens het financieel in gebreke blijven van deelnemers. Het obligo 

wordt slechts ingeroepen in het uitzonderlijke geval dat het fonds te weinig vermogen heeft en wordt terugbetaald zodra het 

vermogen van het WfZ weer op niveau is. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de boekwaarde van de restantschuld van de 

geborgde leningen. Voor Avoord betekent dit per 31/12/2020 een obligo van maximaal € 372.607.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is voor een aantal leningen beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen leningen. 

Bij deze leningen is sprake van een vast percentage over de gehele looptijd, dan wel van een vaste periode van renteherziening. 

De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Avoord heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële 

instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn in 2020 voor circa 55 % geconcentreerd bij 1 samenwerkende partij. Het 

kredietrisico is beperkt omdat met name afspraken worden gemaakt met grote partijen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Algemeen

Avoord maakt in haar normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten, zoals bankkredieten en 

langlopende schulden, die haar blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de 

balans zijn opgenomen. Avoord handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen, o.a. vastgelegd in een 

treasury statuut, om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een 

tegenpartij van een aan Avoord verschuldigde betaling blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 

marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.
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Avoord

1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 33.622.535 13.802.406 10.411.733 345.243 58.181.917

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 12.406.559 7.488.487 5.967.389 0 25.862.435

Boekwaarde per 1 januari 2020 21.215.976 6.313.919 4.444.344 345.243 32.319.482

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 554.520 115.930 558.931 881.263 2.110.644

- herrubricering aanschafwaarde 298.139 1.308.613 -458.117 -1.148.635 0

- herrubricering cumm. afschrijvingen 0 643.787 -643.787 0 0

- afschrijvingen 1.270.063 996.011 817.140 0 3.083.214

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 1.505.597 0 1.505.597

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 1.505.597 0 1.505.597

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 160.393 0 64.883 0 225.276

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 146.404 0 64.883 0 211.287

  per saldo 13.989 0 0 0 13.989

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -431.393 1.072.319 -1.360.113 -267.372 -986.559

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 34.314.801 15.226.949 8.942.067 77.871 58.561.688

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 13.530.218 9.128.285 4.570.262 0 27.228.765

Boekwaarde per 31 december 2020 20.784.583 6.098.664 4.371.805 77.871 31.332.923

Afschrijvings

percentage

2%, 2,5%, 3,33% 

5% en 7,14% 5%, 10 en 20%

7%, 10%, 20%, 

33,33%, 50% 0,0%
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Avoord

1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2020

Leninggever
Afsluitdatu

m
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd in 

jaren

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2019

Nieuwe 

leningen in 

2020

Aflossing in 

2020

Restschuld 

31 december 

2020

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflos-sings-

wijze

Aflossing 

2021

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 15-jun-96 515.199 28 annuïteit 7,25% 177.082 0 30.639 146.443 0 4 annuïteit 32.860 gemeentegarantie

NWB 23-sep-03 3.000.000 20 lineair 4,56% 600.000 0 150.000 450.000 0 3 lineair 150.000 WfZ

BNG 14-dec-06 5.000.000 30 lineair 3,99% 2.833.329 0 166.667 2.666.662 1.833.333 16 lineair 166.667 WfZ

BNG 14-dec-06 5.000.000 30 lineair 3,99% 2.833.329 0 166.667 2.666.662 1.833.333 16 lineair 166.667 WfZ

BNG 14-dec-06 5.000.000 30 lineair 4,01% 2.833.329 0 166.667 2.666.662 1.833.333 16 lineair 166.667 WfZ

BNG 14-dec-06 5.000.000 30 lineair 4,01% 2.833.329 0 166.667 2.666.662 1.833.333 16 lineair 166.667 WfZ

NWB 2-mei-07 2.370.150 30 lineair 4,61% 1.382.589 0 79.004 1.303.585 908.560 17 lineair 79.004 WfZ

Totaal 13.492.987 0 926.311 12.566.676 8.241.892 928.532

19



Avoord

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 4.753.605 4.334.726

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 50.345.887 45.403.800

Opbrengsten Wmo 1.173.307 1.117.700

Totaal 56.272.799 50.856.226

Toelichting:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 766 105.077

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 177.760 192.208

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 334.515 394.368

Totaal 513.041 691.653

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Overige dienstverlening:

Doorberekende salariskosten 267.677 251.560

Maaltijden 287.381 293.113

Doorberekende hotelmatige kosten - 15.080

Opbrengsten winkel en grand-cafés 522.016 893.237

Huuropbrengsten en ontvangen servicekosten 2.061.737 1.955.792

Overig 652.672 637.290

Totaal 3.791.483 4.046.072

Toelichting:

De subsidies Wlz/Zvw-zorg 2020 bestaat een nog nagekomen opbrengsten extramurale behandeling 2019. Vanaf 2020 valt dit onder 

de reguliere zorgprestaties. 

De post 'overig' bestaat uit particuliere zorgopbrengsten € 231.375 (2019: € 239.844), opbrengsten paramedici € 99.389               

(2019: € 103.572), en overig € 321.908 (2019: € 293.874). 

In het kader van de compensatieregelingen Corona 2020 is de verwachting dat Avoord uit de zorgverzekeringswet € 81.011; uit de 

Wlz € 3.520.748 en via de gemeenten (WMO) € 79.033 vergoeding gaat ontvangen. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de 

opbrengsten zorgprestaties. De opbrengsten zorgverzekeringswet bestaat uit opbrengsten wijkverpleging € 3.268.834                   

(2019: € 1.566.220) en opbrengsten eerstelijnsverblijf € 1.354.354 (2019: € 2.768.506). Voor de Wlz/Elv werd in 2020 een deel in 

onderaanneming door De MARQ uitgevoerd. Het totale bedrag voor onderaanneming voor 2020 is € 326.000 (waaronder De MARQ). In 

het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg zijn in 2020 naast de corona compensatie de toegekende kwaliteitsmiddelen 

ad € 3.783.359 opgenomen. Voor een toelichting op de corona-compensatie, zie bijlage 3.1 Toelichting Corona-compensatie 2020.
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Avoord

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 30.088.426 27.124.243

Sociale lasten 4.864.562 4.560.987

Pensioenpremies 2.344.149 2.225.234

Overige personeelskosten 1.692.411 1.164.750

Subtotaal 38.989.548 35.075.214

Personeel niet in loondienst 3.940.953 2.931.170

Totaal personeelskosten 42.930.501 38.006.384

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 722 666

Toelichting:

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.096.163 2.981.304

Totaal afschrijvingen 3.096.163 2.981.304

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.952.594 2.870.241

Algemene kosten 3.756.342 3.421.619

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 1.512.863 1.272.391

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.383.716 1.383.967

- Energie (transport en overig) 1.105.413 1.057.008

Subtotaal 2.489.129 2.440.975

Huur 3.115.937 3.122.767

Dotaties en vrijval voorzieningen -104.229 124.833

Totaal overige bedrijfskosten 13.722.636 13.252.826

Toelichting:

Naast een stijging van de eigen personeelskosten (uitbreiding van 56 FTE, extra inzet voornamelijk gefinancierd uit de 

kwaliteitsmiddelen) zien we zien een sterke stijging van de kosten van Personeel niet in loondienst. Dit laatste wordt enerzijds 

verklaard doordat ook in 2020 een deel van de kwaliteitsgelden zijn besteed aan de inhuur van extra zorgpersoneel maar anderzijds 

zien we ook een toename van inhuur van personeel voor ondersteunende functies. 

De toename in de algemene kosten in 2020 betreft voornamelijk ICT kosten (software en licenties), PR- en advieskosten. 

De stijging in de cliënt- en bewonersgebonden kosten in 2020 heeft vooral betrekking op geneesmiddelen, hulpmiddelen en kosten 

ontspanning.                                                                                                                                                                                           
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Avoord

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rentebaten 1.125 1.512

Resultaat deelnemingen 52.992 -112.207

Rentelasten -541.319 -580.644

Totaal financiële baten en lasten -487.202 -691.339

Toelichting:

20. Wet normering topinkomens (WNT)

Zie hiervoor de WNT-gegevens zoals opgenomen op de volgende pagina

21. Honoraria accountant 2020 2019

€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 87.707 85.987

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC, nacalculatie Wlz en Wmo) 33.027 32.378

3 Fiscale advisering 0 0

Subtotaal controlewerkzaamheden 120.734 118.365

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 120.734 118.365

22. Transacties met verbonden partijen

Vanaf 2018 worden De MARQ en Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V. voor Avoord gezien als verbonden partijen. Er hebben zich 

geen transacties met De MARQ en Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V. voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 

20.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Resultaat deelnemingen in 2020 € 52.992 (2019: € 112.207 negatief) betreft het resultaat van Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V. 

te Zundert.
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bedragen x € 1 mevrouw. S.E. van Opijnen
De heer dr. M. den Hartog 

MSC

Functiegegevens Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/7-31/12 1/1 - 29/02

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen
€ 86.600 € 27.311

Beloningen betaalbaar op termijn € 5.894 € 1.966

Subtotaal € 92.494 € 29.277

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum
€ 92.500 € 30.328

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging € 92.494 € 29.277

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019 - 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2019 in fte - 1,0

Beloning plus belastbare

onkostenvergoeding
- € 152.772

Beloningen betaalbaar op termijn - € 11.556

Totale bezoldiging 2019 - € 164.328

WNT-VERANTWOORDING 2020 Avoord

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Avoord

Het voor Avoord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000 (Het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse IV) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 

13
e
 maand van de functievervulling
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bedragen x € 1
Mevrouw Dr. Ir. L.A.C. 

Kallenberg
Mevrouw Mr C. Brander

Functiegegevens Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/3-30/6 1/3-30/6

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen
€ 38.708 € 38.822

Beloningen betaalbaar op termijn € 3.417 € 3.524

Subtotaal € 42.125 € 42.346

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum
€ 61.667 € 61.667

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging € 42.125 € 42.346

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019 - -

Deeltijdfactor 2019 in fte - -

Beloning plus belastbare

onkostenvergoeding
- -

Beloningen betaalbaar op termijn - -

Totale bezoldiging 2019 - -

bedragen x € 1
mevrouw S.P.H.M. Dirven- van 

Aalst
De heer P.J.J.M. Bevers De heer G.H.W. Bruning

Functiegegevens VOORZITTER VICE-VOORZITTER LID

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging € 18.730 € 12.490 € 12.490

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 27.750 € 18.500 € 18.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging € 18.730 € 12.490 € 12.490

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 16.610 € 13.590 € 12.080

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2019 € 16.610 € 13.590 € 12.080

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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bedragen x € 1
mevrouw prof. dr. J.E.M. 

Machielse
mevrouw C. Hoendervangers

Functiegegevens LID LID

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging € 12.490 € 12.490

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 18.500 € 18.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging € 12.490 € 12.490

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 12.080 € 12.080

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2019 € 12.080 € 12.080

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen rapportageverplichtingen die hier zouden moeten worden vermeld.

Er zijn geen onverschuldigde betalingen van toepassing.
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Avoord

1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Avoord heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering

van 25 mei 2021.

De raad van toezicht van Avoord heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 

van  25 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

Mevrouw S.E. van Opijnen-Zwart

Raad van Toezicht

Mevrouw S.P.H.M. Dirven-van Aalst De heer dr. P.J.J.M. Bevers, MPM

Voorzitter Vice-voorzitter

De heer G.H.W. Bruning RA Mevrouw prof. dr. J.E.M. Machielse

Lid Lid

Mevrouw C. Hoendervangers

Lid

Ook in 2021 zien we nog gevolgen van de corona uitbraak in 2020, hoewel er steeds meer sprake is van een normale 

bedrijfsvoering. Mede veroorzaakt door het vaccinatieprogramma voor zowel de cliënten als het zorgpersoneel in 2021. De 

financiële effecten zullen in 2021 daarom geringer zijn en waarschijnlijk weer gecompenseerd worden. Mocht dit niet of niet 

helemaal het geval zijn dan kan dit gevolgen hebben voor het resultaat 2021 en de daaruit voorvloeiend op de solvabiliteit. 

Gezien de sterke financiële positie van Avoord zal dit geenszins de continuïteit van Avoord in gevaar brengen. 
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Avoord

2 OVERIGE GEGEVENS

27



Avoord

2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

Avoord heeft geen nevenvestigingen

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Avoord mag uit hoofde van de statuten en WTZi geen winstoogmerk hebben.

In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.

In de jaarrekening is onder 1.2 Resultatenrekening de winstbestemming opgenomen.
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3 BIJLAGEN
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Avoord

3  BIJLAGEN

3.1 Toelichting Corona - Compensatie 2020

Zorgaanbieder

Statutaire naam zorgaanbieder

Plaatsnaam

KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie 

corona-compensatie

656.009€        656.009€                 

Compensatie personele meerkosten 

corona

2.234.826€     42.270€        61.353€        2.338.449€              

Compensatie materiële meerkosten 

corona

629.912€        38.741€        17.680€        686.333€                 

Corona-compensatie uit hoofde van 

NOW*

-€                         

Overige corona-compensatie -€                         

Totaal toegekende corona-compensatie
3.520.747€    81.011€       79.033€       -€                -€                 -€                  

3.680.791€             

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 

verwerkte corona-compensatie 2020**

-€                         

Totaal in de jaarrekening 2020 

verantwoorde corona-compensatie 

2020

3.520.747€    81.011€       79.033€       -€                -€                 -€                  3.680.791€             

Opbrengsten, inclusief corona-

compensatie:

- jaarrekening 2020 50.345.887€   4.753.605€   1.173.307€   4.304.524€        60.577.323€            

- begroting 2020 47.816.526€   4.674.715€   1.316.164€   4.623.318€        58.430.723€            

- jaarrekening 2019 45.403.800€   4.334.726€   1.117.700€   4.737.725€        55.593.951€            

Aandeel totaal in de jaarrekening 

verantwoorde corona-compensatie 

2020 in opbrengsten 2020

6,99% 1,70% 6,74% ############ ############ 0,00% 6,08%

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

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

Stichting Avoord

Etten-Leur

41102269

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om 

de zorg te continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en 

verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom 

de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de behoefte van 

zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Het jaar 2020 is een zeer bijzonder jaar geweest. De hele wereld was in de ban van COVID-19 en zo ook Avoord. Waar met de jaarwisseling COVID-19 iets 

was dat vooral aan de andere kant van de wereld speelde, veranderde dit eind februari 2020. De eerste besmetting werd geconstateerd in Noord-Brabant en al 

snel werd COVID-19 een harde realiteit voor Avoord. Besmettingen, overlijdens, hoge werkdruk, gesloten locaties, angst en onzekerheid: al deze nare facetten 

van het virus hebben zich binnen Avoord gepresenteerd. 

COVID-19 heeft Avoord veel geleerd. We hebben als organisatie hernieuwde inzichten als het bijvoorbeeld gaat om werken op afstand, de onvermoeide 

aandacht die we moeten hebben voor hygiëne en het enorme belang van het goed samen optrekken met medezeggenschap om zo besluiten te kunnen nemen 

die bijdragen aan onze missie. Daarbij is nog meer duidelijk geworden hoe ontzettend belangrijk de inzet en betrokkenheid van naasten en vrijwilligers is. 

Het resultaat over 2020 is de resultante van alle inspanningen binnen Avoord om kwalitatief goede zorg te blijven bieden ook tijdens de coronapandemie. Dit is 

mede mogelijk gemaakt door de verschillende corona compensatieregelingen in de zorgsector. Daarnaast heeft Avoord gewerkt aan het verder 

toekomstbesteding maken van de organisatie.  

In 2020 hebben we bepaalde projecten en ontwikkelingen moeten uitstellen vanwege de noodzaak alle energie en inzet aan te wenden voor het beschermen 

van onze cliënten en medewerkers. Deze projecten en ontwikkelingen worden in 2021 opgepakt en doorgezet. Maar er zal aandacht moeten blijven voor de 

gevolgen van COVID-19. 
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Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2020

begroting 2020 jaarrekening 

2019

Resultaat boekjaar 340.821€         767.127€          662.098€           

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ 

opbrengsten 2020)

0,56% 1,31% 1,19%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. -0,75% -0,63%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie

Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder S.E. van Opijnen-Zwart

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie 

opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.

Ondertekening door het bestuur

Etten-Leur, 18 juni 2021
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