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1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-20
€

31-dec-19
€

1

19.504.621
19.504.621

20.647.505
20.647.505

2
3
4
5

1
526.935
559.777
8.652.047
9.738.760

1
374.426
594.928
7.261.375
8.230.730

29.243.382

28.878.235

31-dec-20
€

31-dec-19
€

45
9.729.994
4.661.654
14.391.694

45
9.308.899
4.415.848
13.724.793

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

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

567.471

469.172

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

8

11.281.834

11.919.306

9

3.002.383
3.002.383

2.764.964
2.764.964

29.243.382

28.878.235

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref.

2020
€

2019
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning

10

19.108.095

17.905.217

Subsidies

11

1.136.646

245.588

Overige bedrijfsopbrengsten

12

2.063.195

2.172.487

22.307.935

20.323.292

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

15.284.654

13.999.571

Afschrijvingen op materiële vaste activa

14

2.219.829

2.221.457

Overige bedrijfskosten

15

3.805.097

3.682.843

21.309.580

19.903.871

998.355

419.421

-331.454

-334.756

666.901

84.665

2020
€

2019
€

423.239
243.662
666.901

-212.294
296.959
84.665

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

16

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen
- mutaties voorzieningen

2020
€

€

998.355

14
7

2.229.673
98.298

419.421

2.233.220
-125.762
2.327.971

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
banken)

7
3

35.152
-152.509

9

237.419

Ontvangen interest
Betaalde interest

16
16

1

-258.791
2.268.088
811
-341.040

-1.076.946

-340.229
1.927.859

-1.102.180
-1.076.946

8

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

351.442

-331.454
3.114.934

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutaties overige langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden

-140.752
-469.481

472
-331.926

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

2.107.458

120.062
3.446.388

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

5
5

2019
€

1.459
-648.775

-1.102.180

5.928
-648.775
-647.316

-642.847

1.390.672

182.832

7.261.375
8.652.047
1.390.672

7.078.543
7.261.375
182.832

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in dit kastroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Het Laar (hierna: Het Laar) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Tilburg, op het adres
Generaal Winkelmanstraat 175. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg
onder nummer 41095453. Het Laar heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan ouderen
en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het Laar stelt zich
voorts ten doel, zonder oogmerk winst te behalen, de huisvesting van ouderen, het aanbieden van
diensten die kunnen bijdragen aan het welbevinden van cliënten, het tegen een vergoeding ter
beschikking stellen van ruimten en verhuur van appartementen voor ouderenhuisvesting. Het Laar is
een toegelaten zorgaanbieder in de zin op de Wet Toelating Zorginstellingen en is toegelaten voor de
functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi
(RvW)/Regeling Jeugdwet en daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 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.
Continuïteitsveronderstelling
Bij Het Laar was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn
echter voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving
en meerkosten. De continuïteit komt mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve
is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar. De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering
gehad. Er zijn in 2020 extra kosten gemaakt voor het testen van bewoners en medewerkers, extra
beschermingsmiddelen en –maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting,
schoonmaakkosten et cetera. Ook was sprake van uitval van zorg met omzetderving (in alle
domeinen) als gevolg. Zo was vanwege COVID-19 sprake van hogere sterfte en minder instroom dan
normaal en was door een hoger ziekteverzuim druk op de personele bezetting. De afschaling van de
electieve zorg in de ziekenhuizen leidde tot minder vraag naar Wijkverpleging. De (meer)kosten en
gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de Wlzuitvoerders in de vorm van compensatieregelingen. De financiële verantwoording van hogere kosten,
lagere opbrengsten en steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen
onvergelijkbaar is met verslaggeving onder ‘normale’ omstandigheden.
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Stichting Het Laar heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de
financiële gevolgen van COVID-19:
Wet Langdurige Zorg
• Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c (en handreiking Fizi)
• Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3 - BR/REG-20160a (en handreiking Fizi)
• Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2
virus - BR/REG-20157
• Subsidieregeling Zorgbonus
De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende
regelingen. Waar mogelijk op basis van een registratie van de betreffende posten. Veelal was dat
echter niet mogelijk en is gebruik gemaakt van schattingen, overeenkomstig de betreffende
regelingen, met als referentie 2019, de begroting 2020 en min of meer “normale” maanden in het
jaar, rekening houdend met gevolgen van ontwikkelingen binnen de organisatie zoals
capaciteitsmutaties, verbeterplannen en dergelijke. Op het eindresultaat voor het boekjaar is door
ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of geen sprake is van onder- of
overcompensatie.
Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en
kwantificeerbaar zijn, zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting
op de balans (1.1) en de toelichting op de resultatenrekening (1.2).
De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post
“Niet uit de balans blijkende verplichtingen” en daarbinnen het onderdeel “onzekerheden
opbrengstverantwoording”.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn in paragraaf 1.11 Subsidies en 1.13 Personeelskosten aangepast om
vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. Hierbij zijn de transitiemiddelen ad € 141.481 per
31-12-2019 verschoven van Subsidies naar Personeelslasten.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch
voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en
veronderstellingen:
- De waardering van het vastgoed.
- De uitgangspunten over de waardering van de voorzieningen.
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Verbonden rechtspersonen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en
een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de instelling. Dit betreffen onder meer de
relaties tussen de instelling en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de
functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen,
diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. Er hebben zich geen
transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de
vervaardigingsprijs. 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 Stichting Het Laar zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een
waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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 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 resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met
eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de
weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Het
Laar.
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Materiële vaste activa
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 onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing cumulatieve 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 instelling 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.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief 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, rekening houdend
met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat
het actief klaar is voor het beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor een overzicht van de
gebruikte afschrijvingspercentages per categorie materiële vaste activa wordt verwezen naar
hoofdstuk 1.6 van deze jaarrekening.
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.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen
en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot
onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Materiële vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van
een actief niet terugverdiend zal worden. Het Laar heeft onderzocht of er op balansdatum 31
december 2020, en op de periode van 1 januari 2021 tot de datum van vaststelling van deze
jaarrekening, sprake is van aanwijzingen dat de materiële vaste activa aan een duurzame
waardevermindering onderhevig zou kunnen zijn. Dergelijke aanwijzingen zijn afwezig.
Dientengevolge behoeft er geen bijzondere waardevermindering (‘impairment’) op de boekwaarde
van de materiële vaste activa te worden verwerkt.
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Voorraden
Voorraden zijn, gegeven de geringe omvang, gewaardeerd op het symbolische bedrag van € 1,Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Het Laar maakt
geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’).
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Vorderingen
De waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Voor zover
noodzakelijk geacht, wordt een voorziening getroffen voor vorderingen op grond van verwachte
oninbaarheid. Deze voorziening wordt op basis van de statische methode bepaald.
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.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Indien er sprake is van rekeningcourantschulden bij banken, zijn deze opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Bestemmingsfondsen en
Algemene en overige reserves.
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Algemene en overige reserves
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de
bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.
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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.
Uitgestelde beloning
De voorziening voor uitgestelde beloning betreft een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen waarop medewerkers, op grond van de CAO, recht hebben bij een 12,5-jarig, 25jarig en 40-jarig dienstverband. Tevens is in deze voorziening gewaardeerd de gratificatie waarop
medewerkers recht hebben bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De waardering is gebaseerd op de
CAO-bepalingen, duur van het dienstverband, indexatie van personeelskosten, blijfkansen en leeftijd.
De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet
is 3%. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet eveneens 3%.
Extra bovenwettelijke tijd
De voorziening voor de extrabovenwettelijke tijd is gevormd voor verplichtingen die Het Laar heeft
jegens oudere medewerkers op grond van de CAO (voorheen genoemd 'overgangsregeling
Persoonlijk Levensfase Budget') . Voor oudere werknemers kent de CAO twee regelingen voor
aanvullende bovenwettelijke vakantierechten, namelijk een regeling voor medewerkers die op 31
december 2011 tussen de 50 en 54 jaar oud waren (de zogenoemde 'overgangsregeling' volgen
artikel 6.2 van de CAO) en een regeling voor medewerkers die 55 jaar of ouder waren op 31
december 2011 (de zogenoemde 'garantieregeling' volgens artikel 6.3 van de CAO). Deze
'overgangsrechten' zijn in de voorziening opgenomen. Bij het waarderen van de voorziening is
rekening gehouden met een indexatie van personeelskosten en met blijfkansen. De voorziening is
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 3%. Voorgaand
jaar was de disconteringsvoet eveneens 3%.
Langdurige zieken
De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op de verplichting van Het Laar doorbetaling van
het salaris van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting bestaat deze
medewerkers na twee jaar zullen uitstromen naar de WIA. De voorziening is gevormd voor de
brutosalarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor de werkgever, voorzover deze na 31 december
2020 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Ook
is de transitievergoeding opgenomen die bij ontslag na twee jaar ziekte dient te worden betaald.
Tegenover deze verplichting staat een vorderingen uit hoofde van compensatie van
transitievergoedingen bij de UWV.
Doordat het gedeelte van de voorziening met een looptijd langer dan 1 jaar én niet gedekt wordt met
een vordering uit hoofde van compensatie van transitievergoedingen klein is, wordt geen
disconteringsvoet betrokken. (Materialiteit < € 1.000).
De voorziening is statisch bepaald en is gewaardeerd op nominale waarde.
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Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar
van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
In 2016 is Het Laar aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna: WfZ) en één van
de leningen aldaar geborgd. Het betaalde disagio bedraagt € 196.875. Overeenkomstig de
aanbeveling van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 273.201) is het disagio op balansdatum
verwerkt als verlaging van de lening waarop zij betrekking heeft, voor wat betreft het gedeelte van
het disagio dat nog niet in de resultatenrekening is verwerkt.
De kosten van het disagio zijn als rentelast toegerekend aan opeenvolgende verslagperioden op basis
van de looptijd van de lening waarop het disagio betrekking heeft en op basis van lineaire
amortisatie.

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 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.
Opbrengsten
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.
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Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in
opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten. De
belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op de verhuur van appartementen aan
ouderen.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de
belastingautoriteit. De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening
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 resultatenrekening
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 resultatenrekening gebracht.
De in 2020 verstrekte zorgbonus is verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers, respectievelijk de belastingautoriteit. De uitkering van de bonus is aangewezen als
eindheffingsbestanddeel ten aanzien van uitkeringen aan een werknemer. De van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen subsidie ter compensatie van deze uitkering is als
opbrengst in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de uitkering is
verstrekt.
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Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de
instelling zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een
ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de
ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het
hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van
de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het
dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor
pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Pensioenen
Stichting Het Laar 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. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel,
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Laar betaalt hiervoor
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In mei 2021 bedroeg
de beleidsdekkingsgraad 91,9%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. Het bestuur van
PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met
1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De premie voor het
arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Het Laar 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. Het Laar 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.
Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft Stichting Het Laar de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. In de praktijk kan het lang duren voordat de
geleverde Wmo-zorg in een kalenderjaar definitief wordt afgerekend door de gemeenten. Hierdoor is
er onzekerheid over het vergoeden van overproductie en kunnen gemeenten geleverde zorg ter
discussie stellen, waardoor deze mogelijk niet wordt vergoed.
De raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze
jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot
nagekomen financiële effecten in 2021 of later.
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Subsidies
Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling zal voldoen aan de
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling gemaakte kosten
worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als
die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de instelling voor de kosten
van een actief worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.
1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende
segmenten: zorg (WLZ, ZVW en WMO) en privaat.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van
het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten
geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:
• indirecte personeelskosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels;
• indirecte materiële kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels;
• indirecte overige kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels;
• overheadskosten: verdeling op basis van opbrengsten.
1.4.5 Grondslagen kasstroomoverzicht
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.
1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden
niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Het Laar zich gehouden aan de
wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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1.5. TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
17.139.141
Machines en installaties
206.575
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
1.802.435
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
356.471

18.711.817
98.492
1.680.994
156.202

Totaal materiële vaste activa

19.504.622

20.647.505

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

20.647.505
1.076.946
2.219.829
-

21.766.781
1.102.180
2.221.457
-

Boekwaarde per 31 december

19.504.622

20.647.505

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 1.6.
Onder de Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa vallen de
investeringen ten behoeve van de onderzoeks- en voorlopige planningsfase voor de nieuwbouw Laarstede (€ 173.000)
en een aantal kleinere nog niet afgeronde projecten (€ 37.000).
In 2020 is activa met een boekwaarde van € 37.933 afgestoten zonder verkoop.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. De materiële vaste activa dienen voor een
bedrag van € 17.975.181 (2019: € 18.252.130) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen, waarvan € 7.500.000
(2019: € 7.500.000) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Stichting Het
Laar heeft zich eraan verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn
gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft
Stichting Het Laar zich eraan verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te
verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is
geborgd.
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2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Overige voorraden:

1

1

Totaal voorraden

1

1

2020
€

totaal
€

Toelichting:
De voorraden worden gewaardeerd tegen een symbolisch bedrag van € 1,-

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2018
€
Saldo per 1 januari

374.426

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december

2019
€

374.426
526.935

-

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

-

318.210
-692.636
-374.426

526.935

526.935
318.210
-692.636
152.509

-

-

526.935

526.935

c

b

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

31-dec-20
€

31-dec-19
€

526.935

374.426

526.935

374.426

2020
€

2019
€

18.465.144
17.938.209
526.935

17.209.823
16.835.397
374.426
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4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Stg. Vrienden van Het Laar
Vorderingen uit hoofde van compensatie van transitievergoedingen UWV
Te ontvangen transitiemiddelen verpleeghuiszorg
Vorderingen uit hoofde van subsidies:
Overige overlopende activa:
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen:
Totaal debiteuren en overige vorderingen

31-dec-20
€

31-dec-19
€

170.267

136.392

1.639
142.569
29.842
119.828

15.027
222.153
136.979

70.940
24.692
559.777

84.377
594.928

Toelichting:
De vorderingen uit de post debiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote partijen. Het kredietrisico is niet groot.
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Stichting Het Laar vervult een kassiersfunctie in verband met de ontwikkelbudgetten van diverse zorginstellingen in
midden- en west brabant. Door heralocatie van de middelen is een tijdelijke vordering op balansdatum onstaan bij de
andere kassiers van de regio ter grootte van € 30.000.
De vordering uit hoofde van compensatie van transitievergoedingen langdurig zieken op het UWV bestaat uit de
volgende delen:
1. betaalde transitievergoedingen vanuit de periode 2015-2018 (€ 36.000): deze waren terug te vorderen
vanaf april 2020, maar kent nog een doorloop tot in 2021.
2. transitievergoeding voor betaalde vergoedingen langdurig zieken in 2019 (€ 31.000), verwachte ontvangst eind 2021
3. transitievergoedingen voor langdurig zieken in 2020 (€ 75.000), verwachte ontvangst eind 2022.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van een deel van de
vordering uit hoofde van compensatie betaalde transitievergoedingen in 2020, daar deze compensatie pas eind 2022
verwacht wordt.

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bankrekeningen
Kassen
Deposito’s
Totaal liquide middelen

5.377.934
1.062
3.273.051
8.652.047

3.981.766
2.183
3.277.426
7.261.375

Toelichting:
De liquide middelen zijn grotendeels vrij beschikbaar. Er is een bankgarantie van € 123.388,75 tot zekerheid voor de
voldoening van betalingsverplichtingen t.b.v. de aankoop van bouwgrond afgegeven. Deze loopt op 31-12-2021 af. Op
31 december 2020 heeft Het Laar al haar tegoeden uitgezet op direct opeisbare
(spaar-)rekeningen.
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PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31-dec-20
€

31-dec-19
€

45
9.729.994
4.661.654
14.391.694

45
9.308.899
4.415.848
13.724.793

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-20
€

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-20
€

Resultaatbestemming
€

Kapitaal

45

45

Totaal kapitaal

45

-

-

45

Saldo per
1-jan-20
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-20
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten:

9.308.899

421.095

Totaal bestemmingsfondsen

9.308.899

421.095

-

9.729.994

Saldo per
1-jan-20
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-20
€

Algemene reserves:
Algemene reserve

4.415.848

245.806

Totaal algemene en overige reserves

4.415.848

245.806

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

9.729.994

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

4.661.654
-

4.661.654

Toelichting:
Het financieel resultaat over 2020 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierbij is een deel van het resultaat toe te
rekenen aan het verlenen van zorg gefinancierd uit collectieve middelen. Dit deel van het resultaat is aan de reserve
aanvaardbare kosten toegevoegd. Het andere deel komt voort uit het beschikbaar stellen van privaat gefinancierde
woonruimte en is toegevoegd aan de algemene reserve.
De gesegmenteerde resultatenrekeningen zijn opgenomen in de jaarrekening.
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2019
Kapitaal
Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

Kapitaal

45

-

-

45

Totaal kapitaal

45

-

-

45

Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten:

9.521.193

-212.294

-

9.308.899

Totaal bestemmingsfondsen

9.521.193

-212.294

-

9.308.899

Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

Algemene reserves:
Algemene reserve

4.118.889

296.959

-

4.415.848

Totaal algemene en overige reserves

4.118.889

296.959

-

4.415.848

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

7. Voorzieningen
Oprenten en
verandering
Vrijval
disconteringsvoet

Saldo per

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

1-jan-20
€

€

€

€

€

- extra bovenwettelijke tijd
- uitgestelde beloning
- langdurig zieken

107.000
153.789
208.383

19.823
265.103

11.747
13.645
96.089

9.253
3.747
52.147

-

86.000
156.220
325.251
-

Totaal voorzieningen

469.172

284.927

121.481

65.147

-

567.471

Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-20
€

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

244.843
322.629
4.000

Toelichting:
Het aantal langdurig zieken is in 2020 toegenomen. Voor de medewerkers waarvan de verwachting is dat het
ziekteverzuim langer dan 2 jaar zal duren is de voorziening genomen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
20
d.d. 27 juli 2021

Stichting Het Laar

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

11.160.462
121.372

11.799.393
119.913

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11.281.834

11.919.306

2020
€

2019
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Bij: Afschrijving disagio

12.448.168
648.775
9.844

13.085.179
648.775
11.764

Stand per 31 december

11.809.237

12.448.168

648.775

648.775

11.160.462

11.799.393

Het verloop van de schulden aan banken is als volgt weer te geven:

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 > 5 jaar

€
648.775
€ 11.160.462
€ 8.614.582

€
648.775
€ 11.799.393
€ 9.253.513

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij de ING-bank luiden als volgt:
• gezamenlijk bankhypotheek van € 15.700.000;
• cross defaultverklaring;
• positieve / negatieve pari passu verklaring.
De lening van geldgever AEGON ad € 7.500.000 is geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).
De overige langlopende schulden bestaan uit geïnde waarborgsommen van huur- en zorgappartementen en personeel.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
21
d.d. 27 juli 2021

Stichting Het Laar

9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige nog te betalen vergoedingen aan personeel (o.a. ORT, meerwerk)
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Overige schulden:
Bewonersraad en personeelsvereniging
Nog te betalen kosten:
Nog te betalen accountantskosten
Intrest o/g
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase
Overige nog te betalen kosten
Kassiersfunctie transitiemiddelen verpleeghuiszorg
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-20
€

31-dec-19
€

283.118
648.775
541.113
57.440
147.272
1.089

649.328
648.775
235.281
28.106
153.452
17.993

33.144

30.544

46.325
1.671
420.457
370.030

26.607
41.771
412.377
328.194

451.949
-

177.312
15.224

3.002.383

2.764.964

Toelichting:
De post crediteuren is afgenomen doordat eind 2020 veel facturen zijn afgehandeld i.v.m. de overstap naar een nieuw
financiel systeem. De post belastingen is juist toegenomen vanwege de belastingverplichting op de in december
betaalde zorgbonus. De toename in de "Overige nog te betalen kosten" t.o.v. de situatie per 31-12-2019 wordt met
name veroorzaakt door de kosten die samenhangen met ICT-investeringen en met het niet gebruikte deel van de
ontvangen subsidie rondom de zorgbonus (€ 57.550).
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Obligoverplichting
Het Laar heeft de lening die zij in 2016 heeft afgesloten bij Aegon geborgd bij het Waarborgfonds
voor de Zorgsector. Het Waarborgfonds heeft als zekerheid ingebouwd dat, indien het fonds in
financiële problemen komt, de deelnemers 3 % van de restschuld van de geborgde leningen als
renteloze lening dienen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Dit is de zogenoemde
obligoverplichting. Op 31 december 2020 bedraagt de restschuld € 6.000.000. De obligoverplichting
bedraagt derhalve € 180.000.
Kredietfaciliteit
Bij de ING bank is een kredietfaciliteit afgesloten voor onbepaalde tijd met een maximumbedrag van
€ 300.000. Het Laar heeft in 2020 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
Anterieure koopovereenkomst
Stichting Het Laar is een anterieure koopovereenkomst overeengekomen met de gemeente Tilburg
inzake de grondaankoop voor de nieuwbouw Laarstede. De koopprijs van het grondkavel bedraagt
€ 1.484.654 inclusief belastingen, met een overdracht van de grond in 2021. Ter zekerstelling van de
nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, is een bankgarantie ter grootte
van € 123.389 aan de gemeente Tilburg afgegeven. De bankgarantie kent een einddatum van 31
december 2021. Naar verwachting zal de overdrachtsdatum van de nieuwbouwlocatie ruim voor de
datum van afloop van de bankgarantie voltrokken zijn.
Macrobeheersinstrument Wlz en wijkverpleging
Onderdeel van het bekostigingssysteem van de wijkverpleging (verpleging en verzorging gefinancierd
uit de Zorgverzekeringswet) en de Wet langdurige zorg, is het zogeheten macrobeheersinstrument.
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen
van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen die zorg leveren gefinancierd uit de
Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Deze regeling is beschreven in de NZa beleidsregels.
Dit houdt in dat een eventuele overschrijding van het landelijke budgetplafond voor deze zorg, zal
worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding. Jaarlijks
wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld.
Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is
van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt
plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1
december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Stichting Het Laar kan op basis hiervan een
terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in de toekomst. Bij het vaststellen en goedkeuren van de
jaarrekening 2019 heeft de NZa nog geen inzicht verschaft óf er sprake is van een overschrijding van
het landelijk budgetplafond en zo ja, welke eventuele terugbetalingsverplichting dan geldt voor
Stichting Het Laar. Derhalve is Stichting Het Laar niet in staat een betrouwbare inschatting te maken
van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als
gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2020.
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Onzekerheden opbrengstverantwoording
Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2020 op een aantal
onderdelen minder goed vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2019. Dit is onder andere het
geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. Deze opbrengsten zijn
verantwoord en toegelicht bij punt 10 en 11 van de jaarrekening. Van deze opbrengsten is een
bedrag ad € 508.000 nog niet definitief vastgesteld, maar wel goedgekeurd door het zorgkantoor.
Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel sprake van een unieke situatie en kan
niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige discussie ontstaat over een
(beperkt) deel van het bedrag.
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1.6. MUTATIEOVERICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA
Andere vaste
Materiële vaste
bedrijfsbedrijfsactiva in
middelen,
uitvoering en
Niet aan het
technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces
administratieve
op materiële
dienstbare
uitrusting
vaste activa materiële activa
€
€
€

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

38.270.554
19.558.737

443.493
345.001

6.728.187
5.047.192

156.202
-

-

45.598.435
24.950.931

Boekwaarde per 1 januari 2020

18.711.817

98.492

1.680.994

156.202

-

20.647.505

157.082
1.729.758

129.993
21.910

589.602
468.161

200.269

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

Totaal
€

1.076.946
2.219.829

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

-

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

-

-

-

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-1.572.676

108.083

121.441

200.269

-

-1.142.883

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

38.427.636
21.288.495

573.486
366.911

7.317.789
5.515.353

356.471
-

-

46.675.381
27.170.760

Boekwaarde per 31 december 2020

17.139.141

206.575

1.802.435

356.471

-

19.504.622

0%-4,55%-5%-8,51%-10%

5,0%

10%-20%-25%

Afschrijvingspercentage
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1.7. OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Restschuld
Resterende
Totale
Werke- Einde
Restschuld Nieuwe
Aflossing Afschrijving
31
Restschuld looptijd in
loop- Soort lening lijke- rentevast- 31 december leningen in
in 2020
disagio
december over 5 jaar jaren eind
tijd
rente periode
2019
2020
2020
2020

€
1 ING bank
2 AEGON (**)

10-mrt-06
1-jul-16

10.000.000
7.303.125

%
37
20

overige
hypotheek

Totaal

4,07% 10-3-2021
0,99%
vast

€

€

€

€

6.235.591
6.212.577

-

273.775
375.000

9.844

12.448.168

-

648.775

9.844

€

€

5.961.816
5.847.422
11.809.238

4.592.941
4.021.641
8.614.582

Aflossingswijze

Aflossing
2021

Gestelde
zekerheden
€

25
15

lineair
lineair

273.775
375.000

(*)
(*)

648.775

* zie toelichting op de langlopende lening in deze jaarrekening

Leninggever
1 ING bank
2 AEGON

Rente vervaldatum
10-mrt-21
vast gedurende gehele looptijd

2 AEGON (**)
Hoofdsom
Aflossing cum.
Betaalde disagio
cum afschrijving disagio
netto financiering AEGON

7.500.000
-1.500.000
-196.875
44.297
5.847.422
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
10. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz
Overige zorgprestaties

697.123
18.377.547
33.424

658.166
17.207.059
39.992

Totaal

19.108.095

17.905.217

Toelichting:
De opbrengsten van de Wlz-zorg laten een stijging zien van € 1,2 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door
de verhoging van het budget kwaliteitsmiddelen met € 490.000. Daarnaast heeft Het Laar € 233.000 aan overproductie van
2019 alsnog in 2020 ontvangen.
Het Laar heeft in de Wlz-opbrengsten relatief weinig gevolgen ondervonden van de coronapandemie, ook dankzij de
compensatie van € 508.000 voor omzetverlies (€ 102.000) en coronagerelateerde kosten (€ 406.000). Deze compensatie is
verwerkt in bovenstaande opbrengsten.
De bedragen van de COVID-19 compensatie zijn nog niet definitief vastgesteld, maar wel goedgekeurd door het
zorgkantoor. Zoals is toegelicht onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen is derhalve nog sprake van
enige onzekerheid.
Overige zorgprestaties omvat de opbrengsten vanuit PGB en WMO opbrengsten.
11. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Subsidie zorgbonus
Totaal

2020
€

2019
€

184.715
108.378
93.054
750.500

152.512
45.804
47.273

1.136.646

245.588

Toelichting:
In 2020 is het aantal opleidingsplaatsen t.o.v. 2019 verder gestegen. Hiervoor heeft Stichting Het Laar ook een hoger
subsidiebedrag vanuit het Ministerie van VWS ontvangen.
Het aantal oriëntatiebanen en opleidingsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is gestegen, waardoor
het subsidiebedrag eveneens is toegenomen.
In de regeling rondom de zorgbonus voor zorgprofessionals heeft Het Laar een bedrag van € 750.500 gebruikt. De subsidie
hiervoor is onder subsidies verantwoord, de uitbetaling van de zorgbonus is onder de personeelslasten verantwoord.
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12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel
en verhuur onroerend goed en andere bedrijfsmatige opbrengsten):
Facilitaire opbrengsten
Horeca & Keuken
Huuropbrengsten derden
Verhuur, servicekosten en energie

86.453
301.477
66.557
1.608.708

96.852
462.190
74.761
1.538.684

Totaal

2.063.195

2.172.487

Toelichting:
Als gevolg van de diverse landelijk opgelegde zogenaamde Corona-maatregelen heeft Het Laar diverse algemene ruimtes
moeten sluiten. Hierdoor zijn de horeca-opbrengsten achtergebleven.
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LASTEN
13. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Zorgbonus
Dotaties en vrijval voorzieningen
Andere personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

9.313.481
1.735.978
771.884
750.505
98.299
668.897
13.339.044
1.945.610

8.634.859
1.581.767
734.900
-125.762
1.105.531
11.931.295
2.068.276

Totaal personeelskosten

15.284.654

13.999.571

251

236

0

0

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De personeelskosten zijn in 2020 significant gestegen. In 2020 is het ziekteverzuim a.g.v. de de coronapandemie gestegen,
waardoor vervangende inzet noodzakelijk was om de juiste zorg te kunnen blijven bieden. Ook is een deel van het jaar
specifieke inzet gepleegd op de bestrijding van het virus en voor de zogenaamde cohort-verpleging. In totaal is hiermee
een bedrag van ongeveer € 275.000 gemoeid. Daarnaast zijn de kwaliteitsmiddelen ondanks de omstandigheden volledig
ingezet voor extra medewerkers ter bevordering van het welzijn van bewoners.
Binnen de personeelslasten zijn de kosten voor personeel niet in loondienst gedaald. Ondanks de coronapandemie is de
inzet van uitzendkrachten verminderd.
De daling van de andere personeelskosten wordt met name veroorzaakt doordat door de diverse maatregelen ter
bestrijding van de coronapandemie een aantal opleidingen geen doorgang hebben gevonden.

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

2020
€

2019
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

2.219.829

2.221.457

Totaal afschrijvingen

2.219.829

2.221.457

Toelichting:
De afschrijvingskosten zijn grotendeels in lijn met de afschrijvingskosten 2019. Een deel van de geplande investeringen in
2020 zijn als gevolg van de maatregelen rondom de coronapandemie uitgesteld.
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15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Kosten uitbesteding onderaannemers
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

746.094
1.545.087
500.676
989.416

796.753
1.390.765
499.973
972.591

23.825
-

22.762

Totaal overige bedrijfskosten

3.805.097

3.682.843

Toelichting:
De overige bedrijfskosten zijn in 2020 door de kosten van de maatregelen rondom de coronapandemie gestegen. Deze zijn
voor een groot deel gecompenseerd o.b.v. de diverse compensatieregelingen.
De daling van de kosten van voedingsmiddelen hangt samen met de sluiting van de horeca gedurende een aantal maanden
in 2020.
16. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

472
472

811
811

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-331.926
-331.926

-335.567
-335.567

Totaal financiële baten en lasten

-331.454

-334.756

Toelichting:
De rentelasten dalen evenredig met de dalende restschulden op langlopende leningen.
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17. Honoraria accountant

2020
€

2019
€

49.079
21.520
8.107

34.679
14.024
-

78.706

48.703

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

Toelichting:
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar
2020 (2019) zijn verricht.
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1.9 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020
Zorg (WLZ, ZVW, WMO)
2020
€

2019
€

19.108.095

17.905.217

1.136.646

387.069

Overige bedrijfsopbrengsten

552.260

705.175

Som der bedrijfsopbrengsten

20.797.000

18.997.461

14.989.860

13.927.296

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1.606.181

1.693.147

Overige bedrijfskosten

3.448.410

3.254.556

Som der bedrijfslasten

20.044.451

18.874.999

752.549

122.462

-331.454

-334.756

421.095

-212.294

0

0

421.095

-212.294

2020
€

2019
€

421.095

-212.294

421.095

-212.294

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning
Subsidies

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Belastingen
RESULTAAT NA BELASTINGEN

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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Privaat (geen zorg)
2020
€

2019
€

Overige bedrijfsopbrengsten

1.510.935

1.467.312

Som der bedrijfsopbrengsten

1.510.935

1.467.312

Personeelskosten

294.793

213.757

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

613.649

528.309

Overige bedrijfskosten

356.687

428.287

Som der bedrijfslasten

1.265.129

1.170.353

245.806

296.959

0

0

245.806

296.959

0

0

245.806

296.959

2020
€

2019
€

245.806

296.959

245.806

296.959

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies

BEDRIJFSLASTEN:

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Belastingen
RESULTAAT NA BELASTINGEN

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
33
d.d. 27 juli 2021

Stichting Het Laar

AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2020
€

2019
€

421.095
245.806

212.294
296.959

666.901

84.665

666.901

84.655

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
Zorg gedeelte
Privaat deel (niet zorg gedeelte)

Resultaat volgens resultatenrekening

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
34
d.d. 27 juli 2021

Stichting Het Laar
__________________________________________________________________________________
1.10 WNT VERANTWOORDING 2020 STICHTING HET LAAR
De Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn aangemerkt als topfunctionaris in de
zin van de WNT. De bezoldiging van deze functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT
verantwoord moeten worden is hieronder weergegeven.
De bezoldigingsklasse van de Raad van Bestuur van Stichting Het Laar valt in deze regeling in klasse
III, met een maximum van € 163.000 voor het jaar 2020. Het bij deze klasse vastgestelde aantal
punten is 9. Het corresponderende maximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is 15% en
voor leden van de Raad van Toezicht 10%, respectievelijk € 24.450 en € 16.300.
Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Naam:
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

JGAM van Huijkelom
– van Iersel
Raad van Bestuur
[01/01] – [30/06]
1
ja

LMA de Haan
Raad van Bestuur
[01/12] – [31/12]
1
ja

Bezoldiging 2020
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 71.783
€ 5.856
€ 77.640

€ 9.100
€ 975
€ 10.075

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 81.055

€ 13.806

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging 2020
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte)
Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2019

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

[01/01] – [31/12]
1

Niet van toepassing

€ 118.324
€ 11.473
€ 129.797

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 130.000

Totale bezoldiging 2019

€ 129.797
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Naam:
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in 2020
Aantal kalendermaanden functievervulling
Omvang van het dienstverband in uren per
kalenderjaar
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in 2020
Maxima op basis van de normbedragen per
maand
Individueel toepasselijke maximum gehele
periode
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum
uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

N.Vogel
Raad van Bestuur
2020
[25/05] – [15/12]
8 maanden
716 uren

€ 193
€ 201.400
€ 138.188

Ja, namelijk € 120,€ 85.920
€ 85.920
n.v.t.

€ 85.920

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

Niet van toepassing

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Niet van toepassing
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Naam
Drs. P.
Sennema
M.P.M.
Functiegegevens
Voorzitter RvT
Aanvang en einde functievervulling
2020
Bezoldiging 2020
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2020
Het bedrag van de overschrijding en
de reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling.
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling
in 2019
Bezoldiging 2019
Totale bezoldiging 2019
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

C.P.M.M. van
Haaren

Drs. J.I. de
Groot CIA

Drs. Ing. E.W.T.
van den Einden

Prof. Dr. E. de
Vries

B.M. de Jong Muhren

E.H. Brookman

Vice vz RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01/01 – 31/12

01/01 – 28/03

01/01 – 31/12

26/03 – 31/12

26/03 – 31/12

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

€ 14.600
€ 24.450

€ 9.700
€ 16.300

€ 9.700
€ 16.300

€ 2.425
€ 3.919

€ 9.700
€ 16.300

€ 7.275
€ 12.514

€ 7.275
€ 12.514

N.v.t.
€ 14.600

N.v.t.
€ 9.700

N.v.t.
€ 9.700

N.v.t.
€ 2.425

N.v.t.
€ 9.700

N.v.t.
€ 7.275

N.v.t.
€ 7.275

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

n.v.t.

n.v.t.

€ 14.100
€ 19.500

€ 9.350
€ 13.000

€ 9.350
€ 13.000

€ 9.350
€ 13.000

€ 9.350
€ 13.000
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1.11 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in
de vergadering van 27 juli 2021.
De raad van toezicht van de Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de
vergadering van 27 juli 2021.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum is Stichting Het Laar in februari 2021 geconfronteerd met een
stroomonderbreking in bouwdeel Laarzicht als gevolg van schade aan een waterleiding. Vanaf het
moment van de onderbreking tot de definitieve reparatie is de stroomvoorziening door middel van
noodaggregaten overgenomen. De schade is door Het Laar vastgesteld op een bedrag van € 242.000.
Ten tijde van het vaststellen van deze jaarrekening is nog niet zeker welke kosten door de
verzekering worden vergoed, maar de verwachting is dat ongeveer € 218.000 van de schade zal
worden vergoed.
Op basis van de huidige financiële positie en resultaten schat Het Laar het risico dat op balansdatum
31 december 2021 niet aan de ratio's van onze convenanten kan worden voldaan laag in.
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Drs. L.M.A. de Haan
Raad van Bestuur

Drs. P. Sennema, MPM
Voorzitter Raad van Toezicht

C.P.M.M. van Haaren MCM
Vicevoorzitter Raad van Toezicht

B.M. de Jong – Muhren MSc RA
Lid Raad van Toezicht

Prof. Dr. E. de Vries
Lid Raad van Toezicht

E.H. Brookman MA
Lid Raad van Toezicht
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2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Nevenvestigingen
Stichting Het Laar kent geen nevenvestigingen.
2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
De statuten bevatten geen specifieke bepalingen over de bestemming van het resultaat.
2.3 Controleverklaring
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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