


































6. Jaarrekening 2020

Fundacion Salud Mental Aruba
Respaldo





6.1  JAARREKENING



6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

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

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 52.499 23.920
Materiële vaste activa 2 479.514 467.127

Totaal vaste activa 532.013 491.047

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 3.315.724 5.004.149
Debiteuren en overige vorderingen 4 101.637 190.556
Liquide middelen 5 2.576.673 1.016.765
Totaal vlottende activa 5.994.034 6.211.470

Totaal activa 6.526.047 6.702.517

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

PASSIVA

Eigen vermogen 6
Kapitaal 100 100
Algemene en overige reserves 160.904 99.409
Resultaat voor het jaar 11.695 61.495
Totaal eigen vermogen 172.699 161.004

Voorzieningen 7 275.703 301.312

Langlopende schulden (nog voor meer 0 0
dan een jaar)

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 2.232.589 2.232.589
Overige kortlopende schulden 8 3.845.056 4.007.612
Totaal kortlopende schulden 6.077.645 6.240.201

Totaal passiva 6.526.047 6.702.517



6.1.2 RESULTATENREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2020 tot en met 31 DECEMBER
2020

Ref. 2020 2019
AFL AFL

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning 10 16.050.000 15.000.000
Overige bedrijfsopbrengsten 11 -65.737 18.140

Som der bedrijfsopbrengsten 15.984.263 15.018.140

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 11.683.250 10.756.369
Afschrijvingen op materiële vaste activa 13 113.625 77.014
Overige bedrijfskosten 14 4.141.110 4.073.969

Som der bedrijfslasten 15.937.985 14.907.352

BEDRIJFSRESULTAAT 46.278 110.788

Financiële baten en lasten 15 34.583 49.292

RESULTAAT BOEKJAAR 11.695 61.496



6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2020 t/m 31 DECEMBER 2020

2020 2019
AFL AFL AFL AFL

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 11.695 61.495

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 113.626 77.015
- mutaties voorzieningen -25.609 30.393

88.017 107.408
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 88.919 211.620
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort
respectievelijk -overschot 1.688.425 -3.004.859
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet) -162.556 3.208.388

1.614.788 415.149
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.714.500 584.052

0 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.714.500 584.052

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -126.013 -280.489
Investeringen immateriële vaste activa -28.579 -23.920

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -154.592 -304.409

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 1.559.908 279.643

Stand geldmiddelen per 1 januari 1.016.765 737.122
Stand geldmiddelen per 31 december 2.576.673 1.016.765
Mutatie geldmiddelen 1.559.908 279.643



6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN
KASSTROOMOVERZICHT

6.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens
Zorginstelling Fundacion Salud Mental Aruba - Respaldo is statutair gevestigd te Aruba, op het
adres Caya Punta Brabo 17. De stichting is geregistreerd onder KvK-nummer S1597.

De belangrijkste activiteiten zijn het bevorderen en uitvoeren van de intra- en semimuriale alsmede
ambulante geestelijke gezondheidszorg voor ingezetenen van Aruba, zulks door het stichten,
beheren, instandhouden en exploiteren van instellingen welke zich bezighouden met de
hulpverlening -in welke vorm dan ook- aan ingezetenen van Aruba met problemen die te maken
hebben met geestelijke gezondheidszorg.
Zorginstelling Respaldo heeft per 1 januari 2018 de activiteiten ten aanzien van de geestelijke
gezondheidszorg integraal overgenomen van SZA.

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 in Nederland algemeen aanvaarde
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 655 (Zorginstellingen), voor zover
van toepassing.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat
zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.

Vergelijkende cijfers
Er zijn vergelijkende cijfers opgenomen in de jaarrekening.

Schattingen, veronderstellingen en onzekerheden
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Respaldo schattingen. Onzekerheid omtrent deze schattingen en veronderstellingen kan
resulteren in materi  aanpassing van de jaarrekening  in toekomstige jaren.
Respaldo maakt de schattingen en veronderstellingen op basis van de omstandigheden en
informatie beschikbaar op het moment van opmaak van de jaarrekening. Schattingen gebaseerd op
toekomstige gebeurtenissen (of het zich niet voordoen van verwachte gebeurtenissen) kunnen
onderhevig zijn aan toekomstige veranderingen in de markt en omstandigheden buiten de
invloedssfeer van Respaldo. Deze schattingswijzigingen worden prospectief verwerkt. De
belangrijkste schatting inclusief de bijbehorende veronderstellingen is de voorziening ten behoeve
van de te betalen vakantiedagen.



6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN
KASSTROOMOVERZICHT

Pensioenvoorziening
Respaldo heeft een pensioenvoorziening opgenomen uit hoofde van toekomstige backservice-
verplichtingen. Voor de bepaling van de voorziening wordt de actuariële methoden Projected Unit
Credit method toegepast. Deze methode vereist schattingen met betrekking tot onder andere de
disconteringsvoet, verwachte resterende diensttijd en overlijdenskansen.
De belangrijkste veronderstelling is de disconteringsvoet. De disconteringsvoet is gebaseerd op de
marktrente van de hoogwaardige ondernemingsobligaties in euro's en geëxtrapoleerd naar de
termijn van de pensioenvoorziening. De overlijdenskansen zijn gebaseerd op de openbare tabellen
zoals beschikbaar gestel door het Actuarieel Genootschap. Voor verdere toelichting met betrekking
tot de aannames en schattingen in het bepalen van de pensioenvoorziening, wordt verwezen naar
de toelichting op de voorzieningen.

Bijzondere waardevermindering - Materiele vaste activa
Bijzondere waardevermindering voor materiële en vaste activa wordt jaarlijks beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat deze activa onderheving zijn aan bijzondere waardevermindering. Als
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat, als
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt in een bijzonder waardeverminderingsverlies
verantwoord voor het verschil tussen deze twee waarden. Als er indicaties aanwezig zijn dat een
eerder verantwoorde afwaardering verminderd is, wordt de realiseerbare waarde van het
betreffende actief geschat.

Onzekerhedenopbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en verzekeraars 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.

KASSTROOMOVERZICHT

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met
betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt
niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten
op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan
een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de
bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in Arubaanse Florin, wat ook de functionele valuta is van
zorginstelling FSMA Respaldo.



Functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in Arubaanse Floring, wat ook de functionele valuta is van
zorginstelling FSMA Respaldo.

Valutaomrekening
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele
valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de functionele valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde
valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de functionele
valutakoers op transactiedatum. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de
omrekening van montaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische
levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in
ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer
geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De
bate of last die voortvloeit ui de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden
de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. Kosten voor periodiek groot
onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële vaste activa
Effecten zonder berusnotering (aandelen en obligaties) worden na de eerste verwerking
gewaardeerd tegen kostprijs. Baten en lasten van aandelen gewaardeerd tegen kostprijs, worden in
de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de beleggingen aan een derde worden overgedragen of
een (terugname van een) bijzondere waardevermindering ondergaan. Ontvangen dividend wordt
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

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.



Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te
wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding
zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Pensioenvoorziening
De pensioenvoorziening opgenomen betreft van toekomstige backservice-verplichtingen. De
waarderingsgrondslag is toegelicht onder de "Schattingen, veronderstellingen en onzekerheden".

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkan. Bij het contant maken is de marktrente
van hoogwaardige onddernemingsobligaties van 5% (2019: 5%) als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening Spaarverplichting
De voorziening spaarverplichting betreft een voorziening voor toekomstige uitkeringen. De
voorziening betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren spaaruitkering aan een
van de bestuursleden.

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.

6.1.4.3 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.



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.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtnemeing van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verlagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
FSMA Respaldo heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen dat is gebaseerd op een bijdrage regeling bij FSMA Respaldo.
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als
overlopend passief respectievelijk overlopen actief verwantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen/te ontvangen en aan derden
betaalde/te betalen interest en of kosten.

Belastingen
FSMA Respaldo is op grond van de Landsverordening op de Winstbelasting vrijgesteld van het
doen van aangifte Winstbelasting en als zodanig geen winstbelasting verschuldigd.

6.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.



6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1.Financiële vaste activa

 Kosten
aankoop
aandelen
Medirisk Totaal

AFL AFL

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 0 0
Boekwaarde per 1 januari 2019 0 0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 23.920 23.920
Mutaties in boekwaarde 23.920 23.920

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 23.920 23.920

Mutaties in het boekjaar 2020
- investeringen 28.579 28.579
Mutaties in boekwaarde 28.579 28.579

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 52.499 52.499
Boekwaarde per 31 december 2020 52.499 52.499

Toelichting:
In 2020 is een kapitaalversterking in de vorm van een agiostorting gedaan van AFL 28.579 ten
behoeve van de medirisk aandelen. Dit is een gevolg geweest van de covid pandemie.



2. Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs-

middelen,
Bedrijfs- technische en

gebouwen en administratieve Totaal
terreinen uitrusting

AFL AFL AFL

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 252.318 566.945 819.263
- cumulatieve afschrijvingen -161.778 -190.358 -352.136
Boekwaarde per 1 januari 2019 90.540 376.587 467.127

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1.957 124.056 126.013
- afschrijvingen -20.717 -92.909 -113.626
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -18.760 31.147 12.387

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 252.318 566.945 819.263
- cumulatieve afschrijvingen -161.778 -190.358 -352.136
Boekwaarde per 31 december 2019 90.540 376.587 467.127

Mutaties in het boekjaar 2020
- investeringen 1.957 124.056 126.013
- afschrijvingen -20.717 -92.909 -113.626
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -18.760 31.147 12.387

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 254.275 691.001 945.276
- cumulatieve afschrijvingen -182.495 -283.267 -465.762
Boekwaarde per 31 december 2020 71.780 407.734 479.514

Afschrijvingspercentage 10% 15% - 25%



3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit
hoofde van financieringsoverschot UO AZV

31-dec-20 31-dec-19
AFL AFL

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3.315.724 5.004.149
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -2.232.589 -2.232.589

1.083.135 2.771.560

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019
AFL AFL

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 16.050.000 15.000.000
Af:toegekende vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 16.050.000 15.000.000

Totaal financieringsverschil 0 0

Toelichting:
Het budget van Respaldo is in januari 2021 vastgesteld middels contract van AFL 16.050.000. In aanloop
naar deze vaststelling was de landelijk gewenste 5,5% korting op zorgbudgetten al meegenomen. Het UO
AZV heeft besloten om op dit budget nogmaals 5,5% korting toe te passen waardoor Respaldo juridische
actie heeft genomen. Conform het vonnis van 22 september 2021 door het gerecht is het budget van
Respaldo vastgesteld op AFL 16.050.000 waarin de landelijk gewenste korting van 5,5% reeds was
verwerkt.

4. Debiteuren en overige vorderingen

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

Borgsom huur 49.310 49.310
Nog te vorderen ZV/OV Sociale Verzekeringsbank 0 47.205
Overige vorderingen 52.327 19.117
Vorderingen op Niet-AZV debiteuren 0 74.924

Totaal debiteuren en overige vorderingen 101.637 190.556

5. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 2.575.568 1.015.805
Kassen 1.105 960

Totaal liquide middelen 2.576.673 1.016.765

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.



PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Kapitaal
opbouw

Exploitatie
reserve

Resultaat
Boekjaar Totaal

AFL AFL AFL AFL AFL

Stand per 1 januari 2019 100 8.196 0 91.213 99.509
.

- resultaat bestemming voorgaand jaar 0 91.213 0 -91.213 0
- resultaat lopend boekjaar 0 0 0 61.495 61.495

Stand per 31 december 2019 100 99.409 0 61.495 161.004

- resultaat bestemming voorgaand jaar 0 0 61.495 -61.495 0
- resultaat lopend boekjaar 0 0 0 11.695 11.695

Stand per 31 december 2020 100 99.409 61.495 11.695 172.699

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

Voorziening Spaarkapitaal 7.998 0 0 0 7.998
Aanvullende pensioenvoorziening 216.047 0 0 23.652 192.395
Voorziening Jubileumuitkering 77.267 0 0 1.957 75.310

Totaal voorzieningen 301.312 0 0 25.609 275.703

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (kleiner dan 1 jaar) 7.998
Langlopend deel van de voorzieningen (groter dan 1 jaar) 267.705
hiervan groter dan 5 jaar 192.395

Toelichting voorzieningen:
Voorziening spaarregeling
Aan het einde van het dienstverband van een van de leden van het management team heeft de Stichting een
contractuele verplichting tot het doen van een spaaruitkering.



8. Overige kortlopende schulden

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

Voorziening SLA SZA - Respaldo 2.455.836 2.778.965
Vakantiedagen 514.967 199.433
Vakantiegeld 301.125 259.351
Belastingen en premies sociale verzekeringen 230.633 221.692
Crediteuren 125.691 382.215
Overige kortlopende schulden 113.447 98.908
Schulden terzake pensioenen 103.358 67.047

Totaal overige kortlopende schulden 3.845.056 4.007.612

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Ten behoeve van de ontvlechting van het SZA heeft Respaldo een contract met Setar afgesloten voor de
restructurering van de ICT. Dit omvat zowel de hardware als de software voor Respaldo. De implementatie
hiervan vindt plaats in 2021. In lijn met de ontvlechting is Respaldo een contract aangegaan met Medicore
die het Elektronisch Patienten Dossier zal voorzien. Dit zal ervoor zorgen dat Respaldo een applicatie voor
de informatievoorziening, zowel voor interne als externe doeleinden, voor alle afdelingen gebruikt.

Verplichtingen uit hoofde van de raamovereenkomst overname bepaalde activiteiten SZA

Het definitief voorstel voor financiële ontvlechting is door FSMA Respaldo en SZA getekend op 25 april 2019.

Verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten

Op 1 mei 2019 is een huurovereenkomst afgesloten voor een gedeelte van het pand gelegen te Caya Punto
Brabo nummer 7. De huur wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. Hiernaast heeft Respaldo een
huurovereenkomst afgesloten met Rimireal op 1 augustus 2019 voor het pand gelegen te Mahuma 54. De
huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar. Per 1 augustus 2020 is Respaldo een
verplichting aangegaan ten behoeve van de leasing van bedrijfswagens voor de ambulante zorg. Dit contract
is aangegaan voor een periode van 4 jaar.

31-dec-20
Kortlopend deel van de voorzieningen (kleiner dan 1 jaar) 1.231.531
Langlopend deel van de voorzieningen (groter dan 1 jaar) 1.813.464
hiervan groter dan 5 jaar 0



6.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
AFL AFL

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
(exclusief subsidies) 16.050.000 15.000.000

Totaal 16.050.000 15.000.000

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
AFL AFL

Overige dienstverlening - Particuliere
patiënten -65.737 18.140

Totaal -65.737 18.140

Toelichting:

De overige opbrengsten is een afboeking geweest van de nog te vorderen kliniek debiteuren. Het
gaat hierbij om een dienst uitgevoerd door het SZA voor Respaldo. In de afrekening met het SZA
van 2019 zijn de debiteuren afgeboekt.



LASTEN

12. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: 2020 2019

AFL AFL

Lonen en salarissen 9.040.921 7.725.666
Sociale lasten 1.225.387 1.009.231
Pensioenpremies 655.276 544.635
Andere personeelskosten:

Werving en Selectie 202.456 282.027
Opleiding 200.738 286.070
Overig 194.718 502.228

Subtotaal 11.519.496 10.349.857
Personeel niet in loondienst 163.754 406.512

Totaal personeelskosten 11.683.250 10.756.369

Specificatie aantal personeelsleden in loondienst (in FTE's) per 31 december 2020 per segment:
Raad van Bestuur 2 2
Zorg en Ondersteuning 94 92

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time
eenheden 96 94

Toelichting:

De toename in de personeelskosten is conform budget en strategie toegenomen om de
dienstverlening van Respaldo verder uit te breiden.



13. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
AFL AFL

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 113.625 77.014

Totaal afschrijvingen 113.625 77.014

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
AFL AFL

Algemene kantoorkosten 159.080 124.141
ICT- en overige automatiseringskosten 20.434 106.187

Algemene advieskosten
- Raad van Toezicht 63.000 62.077
- Professionele dienstverlening 190.496 46.400

Kosten SLA Respaldo - SZA 2.455.836 2.778.965
Huur en leasing 847.396 507.235
Overige kosten 310.047 204.203
Kosten patiëntenzorg 49.481 153.386
Verzekeringen 45.340 91.376

Totaal overige bedrijfskosten 4.141.110 4.073.969

Toelichting:
Vergoeding voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt AFL 1.000 per maand en de
vergoeding voor de voorzitter bedraagt AFL 1.250 per maand.



15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
AFL AFL

Koersverschillen 4.645 12.289
Rentelasten en bankkosten 29.938 37.003

Totaal financiële baten en lasten 34.583 49.292

16. Transacties met verbonden partijen

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

De vergoeding voor de leden van Raad van Toezicht is toegelicht onder 12. Overige bedrijfskosten.
De vergoeding aan de Raad van Bestuur betreft hun vergoeding conform hun arbeidsovereenkomst
en is opgenomen onder 10. Personeelskosten.

Gebeurtenissen na balansdatum
Wereldwijd kampen alle landen met de gevolgen van de COVID-19 virus waarbij Aruba geen
uitzondering is. Het Land van Aruba heeft aangegeven dat het tekort van de UO AZV voor het komend
jaar zal dekken ten behoeve van he zorgsector. FSMA Respaldo heeft hierdoor een garantie
ontvangen van de AZV dat het vastgestelde budget van Respaldo ontvangen zal worden ten behoeve
van de continuïtet van de werkzaamheden. Desalniettemin houdt FSMA Respaldo rekening met
significante liquiditeitsfluctuaties.

Ondertekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van
Bestuur

W.G.
J.M. Lacle 21 oktober 2021
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. W.G.
Dhr. H.A.E. van Gaalen 21 oktober 2021 Drs. L. de Jong 21 oktober 2021
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur



6.2  OVERIGE GEGEVENS

6.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten van de stichting is geen bepaling opgenomen ten aanzien van de bestemming van
een resultaat dat voort kan vloeien uit een eventueel exploitatieoverschot.

6.2.2 Nevenvestigingen

FSMA Respaldo heeft de volgende nevenvestigingen per eind 2020:

Staff
Caya Punto Brabo 17, Oranjestad, Aruba

Polikliniek Kinder- en jeugd
Mahuma 54, Oranjestad, Aruba

Polikliniek Volwassen
Mahuma 54, Oranjestad, Aruba

Clinica Respaldo
Dr. Horacio E. Oduber Hospital Boulevard 1, Oranjestad, Aruba

FACT
Mahuma 54, Oranjestad, Aruba

6.2.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van FSMA Respaldo heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld
op 21 Oktober 2021.

De Raad van Toezicht van FSMA Respaldo heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd op 21 Oktober
2021.

6.2.4 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve.

6.2.5 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende
pagina's.
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