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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2O2O

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaalvaste activa

Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaalactiva

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten

Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Ref 31-dec-20 31-dec-l9

1

2

€'000

42.285
9.524

€'000

47.23'l
10.075

3

4
5
6

51.809

4.282

4.798
26.999
39.198

57.306

3.294

3.481
25.500
40.163

75.278 72.438

127.087 129.744

Ref 31-dec-20 31-dec-19

7

€'000

1.861

3.090
49.794

€'000

1.861

3.090
49.291

I
o

54,745

3.280

23.995

1.785
43.282

54.242

4.499

25.750

2.858
42.395

10

11

45.067 45.253

Totaalpassiva
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2O2O

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene / overige reserves

Ref. 2020 2019

14

15

16

17

18

19

20

21

€'000

174.807

7.856

5.353

€'000

171.172

4.517

5.498

188.016

93.710

9.844

3.593

27.138

52.495

181 .187

88.783

11.567

0

26.380

50.985

186.781

1.235

-732

177.715

3.472

-419

503 3.053

2020 201 I
€'000

s03

€'000

3.053
503 3.053
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.3 KASSTROOMOVERZTCHT OVER 2020

Kasstroom u¡t operat¡onele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uil hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom u it operationele activ iteiten

Kasstroom uit investeringsact¡vite¡ten
lnvesteringen materiële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkin gsverbanden
Vervreemdingen deelnemingen en/of
samenwerkin gsverbanden
Aflossing leningen u/g

Totaal kasstroom uit invester¡ngsactiviteiten

Kasstroom uit f inancieringsactiviteilen
Nieuw opgenomen leningen
Af lossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit îinancieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

Ref 2020 2019

1

I

€'000

13.436
-1.219

€'000

1.235

12.217

-3.990

€'000

11.567
-1.218

€'000

3.472

10.349

-837
12.9U

-489
12.495

-4.834

-2.963

4.697

35.466
40.163

4.697

3 -988

-2.390
-1.499

887

-624

-2.989
-554

3.330

4,10
5

11

21

21

9.462

667
-1.399

629
-1.1 't8

732

1

2

2
2

-7.569

-35

0
586

8.730

-7.018

-2.677

-5.423

-74

12
651

I
I

6
6

00
-2.677 -2.963

-965

40.163
39.1 98

-965

Toelichting:
Bovenstaande kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Stichting Slingeland Ziekenhuis is statuta¡r (en feitelijk) gevestigd te Doetinchem, op het adres
Kruisbergseweg 25, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41046810.
De belangrijkste activiteit is het exploiteren van een algemeen ziekenhuis.

Ve rs I ag gev i n g s pe r i o d e
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, daI is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZ| (RvW) en WNT
De grondslagen die worden toegepast voor de waarder¡ng van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

C o nt i n ui'te i t sve ro n d erste I I i n g
De bestuurlijke crisis in 2020 heeft geleid tot een defusie per 1-1-2021 . Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari
2021 de Santiz holding is opgeheven en dat er weer sprake is van twee individuele ziekenhuisorganisaties:
Stichting Slingeland ziekenhuis en Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. Op dit moment wordt nog
verder onderzocht in welke vorm desgewenst in de toekomst samenwerking tussen beide zelfstandige
ziekenhuizen kan worden gerealiseerd. Yoor 2021 geldt dat het zorgaanbod van het Slingeland ziekenhuis zoveel
mogelijk ongewijzigd blijft. Om die reden is de Raad van Bestuur van mening dat de continuïteit op de korte termijn
van de beide ziekenhuizen niet in het geding komt. Wat dit voor de (middel)lange termijn betekent is niet bekend,
en wordt mede bepaald door kwaliteit van zorg (o.a. het kunnen blijven voldoen aan de volumenormen als twee
individuele ziekenhuizen), contracten met zorgverzekeraars en de vraag naar zorg.

De defusie van hel Medisch Specialistisch Collectief Achterhoek zit in de afrondende fase. Op locatie Slingeland is
inmiddels ook een lokaal MSC opgericht en actief. De defusie van het collectief is per 1 juni 2021 afgerond, dit
heeft geen financiële consequenties en brengt ook geen onzekerheden mee ten aanzien van continuileit.

Als gevolg van de bestuurscrisis staat Sïichting Slingeland ziekenhuis (net als Stichting Ziekenhuisvoorzieningen
Oost-Achterhoek) sinds mei2020 onder verscherpt toezicht van de lnspectie voor de Gezondsheidszorg en Jeugd
(lGJ). Dit toez¡cht is in het bijzonder gericht op bestuur en daarmee de continuïteit van beide ziekenhuizen. ln de
afgelopen periode heeft de IGJ nauw contact onderhouden met de Raad van Bestuur. Eind 2020 is ook nog
gesproken met vertegenwoordigers uit de verschillende gremia (Ondernemingsraad, Cliéntenraad,
Verpleegkundige Raad en medische staf) over de huidige situatie. Verder is op verzoek gerapporteerd aan de IGJ
over de stand van zaken met betrekking tot de defusie per 1 januari 2021. Omdat in november de defusie nog
geen feit was, heeft de IGJ eind november kenbaar gemaakt dat het verscherpt toezicht nog voor een kofte
periode voortgezet wordl. Zo kon gemonÌtord worden dat de opzet slaagt om tot een duurzaam en stabiele situatie
voor de beide ziekenhuizen te komen. Het verscherpt toezicht werd om die reden verlengd mel drie maanden tot
'1 5 februari j.l. lnmiddels is bekend dat het verscherpt toezicht niet opnieuw wordt verlengd.

De COVID-19 impact op de Slingeland organisatie en financiën loopt vanuit 2020 door naat 2021. Covid-19 heeft
ook komende periode grote impact op onze patiënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ten aanzien van de
financiële continuileit zijn de onzekerheden echter beperkt. Net als voor 2020 zijnvoor 2021 met de Minister van
VWS en de zorgverzekeraars via de zorgcontractering, de CB-regeling en de hardheidsclausule passende
financiêle afspraken gemaakt met daarin opgenomen een financieel vangnet. De zorgverzekeraars en
ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed mogelijke balans blijven zoeken tussen
zorg voor COVID-1 I patiënten en de reguliere zorg. Deze afspraken garanderen in beginsel dat Stichting
Slingeland ziekenhuis als gevolg van COVID-1 9, niet in de rode cijfers komt. ln de praktijk zal dit globaal
neerkomen op de verwachting van een beperkte bandbreedte tussen een 'nihil' resultaat en een in lichte mate
positief resultaat voor 2021. Deze afspraken waren door de inspanningen van alle partijen al eind 2020
geformaliseerd.

Pagina 7



Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Als de financiële positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, en daarbij rekening houden met de in de vorige
paragraaf genoemde afspraken en toezeggingen, is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twìjfel
kan doen rijzen of Stichting Slingeland ziekenhuis haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening
2020 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

O n ze ke r hede n o mzetv e ra ntwo o rd i n g
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader van
COVID-19, zoals de CB-regeling (continuiteitsbijdrage) en de hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus COVID-
19 en de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19. De beoogde doelstellingen en de strekking voor al
deze regelingen zijn helder. Echter, de nadere uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking is op dit
moment nog niet voor alle regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de jaarrekening
verwerkt en toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden
gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.

Ziekenhuizen en umc's maken jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met zorgverzekeraars op
schadelastjaar te vertalen naar boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringscijfers. Ook
ten aanzien van de CB-regeling geldt dat een vertaling van schadelastjaar naar boekjaar dient plaats te vinden. ln
de jaarrekening 2020 heeft de toerekening van deze regelingen van schadelastjaar naar boekjaar, mits materieel
en representatief, plaatsgevonden conform het in 2019 gerealiseerde toerekeningspercentage.

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

Verbonden rechtspersonen
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is
voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.

Op grond van artikel 407 BW Titel 9 Boek 2 zijn de volgende vennootschappen wiens gezamenlijke betekenis te
verwaarlozen is op het geheel buiten de consolidatie gebleven:
. VasoVaso B.V. te Doetinchem.
. Oude Slinge Beheer B.V. te Doetinchem

Op grond van artikel 7, lid 6, van de Regeling verslaggeving WTZi is de volgende stichting buiten de consolidatie
gebleven, omdat deze als steunstichting wordt aangemerkt:
. Stichting Kapel Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

NaamDeelneming: Kernactiviteit: Zeggenschap Aandeel EV: Aandeel
resultaat:

Vaso Vaso BV
Oude Slinge BV
Medisrisk

Zorgbehandeling Vaso Vastomie
Exploitatie apotheek
Verzekeri n gsmaatschappij

25%
25/"

<1 "k

€
€
€

136.980 € 11.015
249.284 € s4.306

- € -403.046
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Gebruik van schatt¡ngen
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 herz¡en en in toekomstige perioden
waaryoor de herziening gevolgen heeft.
De waarderingsgrondslagen van het onderhanden werk uit hoofde van DBC's, omzetbepaling en de voorzieningen
zijn naar mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen
schattingen en veronderstellingen.

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenz¡j anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transaclies 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, reken¡ng houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie. lndien 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 Slingeland
Ziekenhuis.
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-
eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de onderneming en de kosten van hel actief
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

De bedri.ifsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun koslprijs
onder altrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de
activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die
door de instelling in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige kosten die rechtslreeks 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.

lnvesteringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking
hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de
individuele activa. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering alsmede vooruitbetalingen
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is
voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
. Bedrijfsgebouwen :2/o - 101".
. Machines en installaties '.5% - 20%.
. Andere vaste bedrijfsmiddelen :21" - 20Y"
De afschrijvingstermijnen zijn vanaf 2013 op onderdelen van de activa aangepast aan de voorgenomen
nieuwbouw en verhuizing in 2026.

Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

FinancÍële vaste activa

Stichting Slingeland Ziekenhuis heeft een deelneming in Vasovaso 8.V., Oude Slinge Beheer B.V. en Medirisk.

Niet geconsolideerde deelnemingen waarin de groep invloed van betekenis uitoefent (VasoVaso B.V. en Oude
Slinge Beheer B.V.) op het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode
gewaardeerd. Voorde bepaling of sprake isvan invloed van betekenis worden mede in aanmerking genomen de
financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten. Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode
worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de groep in de netto-vermogenswaarde
vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen en haar aandeel in de directe mutaties in het
eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals
vermeld in deze jaarrekening, verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de deelnemingen. ln de
winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de groep ¡n het resultaat van de deelnemingen opgenomen. lndien
en voor zover de vennootschap niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan
bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse
vermogensvermeerderingen en -verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve
opgenomen met uitzondering van herwaarderingen van activa die in de herwaarderingsreserve worden verwerkt.

lndien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze
methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd.
Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel
van de netto-investering, ook meegenomen. lndien en voor zover geheel of ten dele voor de schulden van de
deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend
(Medirisk), worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus eventuele bijzondere waardeverminderingen (lagere
marktwaarde). Het dividend wordt als resultaat aangemerkt en verwerkt onder de financiële baten en lasten.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële lnstrumenten.

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. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen
die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde.
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat . De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de
opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een Individueel actief, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare
waarde, wordt een bijzonder waardeverm¡nderingsverlies verantwoord voor het versch¡l tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde . lndien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een
kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de
eenheid naar rato van hun boekwaarden .

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat .
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is
van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. ln dat geval wordt de boekwaarde van het
actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan
de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

ln 2020 heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden zoals toegelicht in 5.'1 .5.

Vervreemding van vaste act¡va
Voor verkoop beschikbare act¡va worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBO-zorgproducten (en DBBC'S)
Onderhanden werk uit hoofde van de DBC-zorgproducten wordt gebaseerd op de verwachte opbrengstwaarde
middels de "percentage of completion"-methode. Deze methode houdt in dat de verwachte opbrengstwaarde wordt
bepaald op basis van fractietabellen en waarbij met behulp van de kostprijzen van venichtingen het percentage
van gereedheid per balansdatum wordt bepaald.
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars en nuanceringen in

mindering gebracht.

Financiële instru menten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en over¡ge
financieringsverplichtingen , handelsschulden en overige te betalen posten. De eerste waardering van financiële
instrumenten is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode
worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkl). Voor de
vervolgwaardering wordt verwezen naar onderstaande toelichting.

Ve¡strekte leningen en overÍge vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige tinanciële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden
gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de
winst-en-verliesrekening. ln de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in
de resultatenrekening verwerkt.

OverÍge Financìële vaste activa
Stichting Slingeland Ziekenhuis heeft het RGC-gebouw verhuurd voor een langere periode, waarvoor de huurder
maandelijks een bedrag betaald. Slingeland heeft vastgesteld dat alle belangrijke risico's en voordelen van het
eigendom van de bezittingen zijn overgedragen en verantwoordt deze derhalve als financiële lease en waardeert
tegen de toekomstige huuropbrengsten (exclusief rentebestandsdelen).

Derivaten en anderc afgeleide tinanciële instrumenten
De instelling maakt geen gebruik van derivaten en heeft geen ander afgeleide financiële instrumenten.
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Vorderingen
De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of
transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
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5.1.4,2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Conform Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van 2020 het vermogen ingedeeld in bestemmingsreserves en
algemene of overige reserves.
Het eigen vermogen is op grond van de Regel¡ng verslaggeving WTZ| niet vrij uitkeerbaar.

Voorzieningen (Algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld. De voorziening jubilea wordt tegen contante waarde gewaardeerd. De toegepaste discontopercentages
zijn opgenomen in de toelichting bij de post Voorzieningen. De overige voorzieningen tegen nominale waarden. De
rentemutat¡e van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de
voorziening.

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.

Voo rzi e n i ng aansp rake lijkheid
De voorziening aansprakelijkheid is gevormd ter dekking van medische claims en voor de materiele controle van
zorgverzekeraars en andere mogelijke onderhanden claims en geschillen. De voorziening is gevormd ter grootte
van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag.

Voorzie n i ng arbe idsongesch i kth e id
De voorziening arbeidsongeschiktheid heefl betrekking op het gedurende twee ¡aar doorbetalen van salaris
(inclusief werkgeverslasten) aan personeel waarvan op balansdatum de verwachting bestaat dat zij (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt zullen blijven. De voorziening is gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst
verschuldigde bedrag.

Voorziening reorganisatie
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is
geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uilvoering
van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde
verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn
gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.
ln de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijk kosten opgenomen die niet
in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

Voo rzi e n i ng j u bi le u mve rplichti nge n
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

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.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachlneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of 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
De omzet DBC-zorgproducten betreft de daadwerkelijke gefactureerde DBC-zorgproducten, de positie nog te
factureren DBC-zorgproducten en de mutatie in de onderhanden projecten uit hoofde van DB0-zorgproducten. ln
de omzet zijn eveneens de overige producten opgenomen. Stichting Slingeland ziekenhuis heeft bij de
omzetbepaling de Handreiking omzetverantwoording gevolgd. lndien de realisatie hoger is dan de
conlractafspraken overstijgen, dan wordt de omzet hiervoor gecorrigeerd en een terugbetalingsverplichting jegens
de zorgverzekeraar verantwoord.

Overige opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlen¡ng te
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
lndien 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.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheld bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Slingeland Ziekenhuis zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling gemaakte kosten worden systematisch
als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt.
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5.1 .4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de 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 ven¡rachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en
een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en
verliesrekening gebracht.

lndien 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 ¡n 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.

Ontslagvetgoed¡ngen
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
onvoon¡vaardelijk 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.
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Sticht¡ng Slingeland Ziekenhuis

5.1.4.3 Grondslagen van resultaalbepaling

Pensioenen
Stichting Slingeland Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd
bij Stichting Slingeland Ziekenhuis. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Slingeland Ziekenhuis betaalt hiervoor
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten
worden jaarlijks geTndexeerd, 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. ln februari 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 88,3%. Het vereiste niveau van de
dekkingsgraad is 104,3%. Het is niet toegestaan langer dan vijf jaar op jaareinde een beleidsdekkingsgraad te
hebben, die lager is dan de minimaal vereiste. Eind 2019 was dit voor het vijfde jaar op rij het geval. De minister
heeft de maatregel echter verlengd en daarmee toegestaan de pensioenen in 2021 niet te verlagen bij een hogere
dan 90% actuele dekkingsgraad per eind 2020. Wel heeft het bestuur van PFZW besloten om de pensioenpremie
te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 mel l ,5 procentpunt en per 1 januari 2022 mel0,8 procentpunt.
De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijfl gelijk. Stichting Slingeland Ziekenhuis 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. Stichting Slingeland Ziekenhuis heeft daarom alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij
behoren.

Leasing
Leasing
De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en
nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden
gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als
operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer
de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende
leaseovereenkomst.

. Financiële leasing
ln geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-object
geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) wordt het lease-object bij het aangaan van de
overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object of, indien dit lager is, tegen de
contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuTtaire wijze
gesplitst in een aflossings- en een rentecomponent, gebaseerd op een vast rentepercentage. De
leaseverplichtingen worden exclusief rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. Het
rentecomponent wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening. De relevante activa worden afgeschreven over
de economische levensduur van hel lease-object.

. Operationele leasing
Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden ven¡rerkt als
een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele
leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht, tenzij een andere toerekeningsystemat¡ek meer representatief is voor het patroon van de met het
leaseobject te verkrijgen voordelen.

Als de vennootschap optreedt als lessor in een financiële lease, wordt het leaseobject initieel verwerkt als
vordering voor een bedrag gelijk aan de netto-investering in de lease. Voor de waardering na eerste verwerking
worden de rentebaten zodanig verantwoord dat in ieder jaar van de leaseperiode een constant perioderendement
wordt behaald, berekend over de resterende netto-investeringen met betrekking tot de financiële lease.
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5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

ln de jaarrekening is geen segmentering toegepast, omdat Slingeland geen segmentering kent in haar
bedrijfsvoering.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opslelling van het kasstroomoverz¡cht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het þankkrediet opgenomen onder de kortlopende
schulden. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5.1.4.6 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 verwerkl. 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.

5.'1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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St¡chting Slingeland Ziekenhu¡s

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materìële vaste activa

De speciÍicatie is als volgt:

Bedrijf sgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bednjfsm¡ddelen, technische en admin¡stratieve uitrusting
Materiéle vasle bedrijfsactiva in uiwoering en vooruitbetalingen op materiöle vaste acliva
Nièt aan het bedrijlsproces dienstbare materiéle activa

ïotaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het vetslagjaar is als volgt weet te geven:

Boekwaarde per 1 ianuari
Bij: investeringen
Af: afschr¡jvingen
Af : bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

Boekwaarde pe? 31 december

2, Financiële vaste activa

De specificatie is als volgl:

Andere deelnemingen
Overige vorderingen

Totaal financiële vaste activa

Het verloop van de Íinanciële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Agiostortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend/af lossing Iening
(Terugname) waardeverminder¡ngen
Amortisatie (dis)agio

Boekwaarde per 31 december

31.dec.20 31 -dec-1 I
€'000

9.885
6.769

21.034
4.597

0

€'000

12.402
7.258

22.938
4.633

0

42.285 47.231

2020 2019
€'000 €'000

53.375
6.606

11.567
0

1 .183

47.231
8.491
9.844
3.593

0

42.285 47.231

31-dec-20 31-dec-19
€'000 €'000

9.271
218

9.857

s.524 10.075

2020 2019

253

€'000

1 0.075
403

-338
-616

0
0

€'000

1 0.664
146
-72

-644
-12
-7

9.524 10.075

De afschrijv¡ngstermi.jnen worden vanaf 201 3 op onderdelen van de act¡va aangepast aan de voorgenomen nieuwbouw en verhuizing
2024. ln 2020ls besloten om pas per in 2026 te verhuizen. Daardoor ziin de afschrijvingskosten van de huidige locatie met 2 jaar

De {versnelde) afschrijving is verantwoord als reguliere afschrijvingskosten. ln 2020 is 0,7 miljoen aan versnelde

het najaar van 2020 zijn de plannen voor de nieuwbouw nogmaals tegen het licht gehouden. Besloten is om het ziekenhuis meer
en compacter te bouwen. ln het kader hieruan is de positie van het huidige onde¡handenwerk beoordeeld op

voor het bijgestelde plan. Dit heeft geleid tot een bijzondere waardevermindering van € 3,6 mln.

tegen 2,6 mil.ioen in 2019.

Toelichting:

Het f¡nancieel vast actief ziet loe op dê verhuur van het RGC gebouw gedurende een conlractperiode van 40 jaar
De nominale waarde van de toekomst¡ge minimale leasebetaling per balansdatum is : € 648.973 (< 1 jaar)
De gehouden kapitaalbelangen van Stichting Sl¡ngeland Ziekenhu¡s:
Naam Deelneming: Vestingsplaats: Kapitaalbelang:
VasoVaso BV
Oude Slinge BV
lVledirisk

Doet¡nchem
Doetinchem
Utrecht

2s%
25%

< 1"/"

De resultaten van de deelnemingen betreft:
-VasoVasoBV:€11.015
- Oude Slingè BV : € 54.306
- Medirisk: -/- € 403.046

ln 2012 is tenslotte disagio betaald over nìeuw aangetrokken leningen. Deze disagio wordt afgeschreven overeenkomslig
de duur van de aangetrokken leningen.
Voor een nadere specificatie van hel verloop van de financiele vaste act¡va per activagroep woidt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5. 1 .7-
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Slichting Slingeland Zíekenhuis

5.1.5 TOELICHT¡NG OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voonaden

De specificatie is als volgt:

Medische middelen
Hulpmiddelen
Overigè voorraden:

4. Onderhanden we* u¡t hooîde van DBC's / DBÇ-zorgproducten

De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk uil hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Af : ontvangen voorschollen
Schadelastcontracten

Totaal onderhanden werk

De specilicatie per categorie DBC's / DB2-zorgproducten
¡s als volgt weer te geven:

Stroom DBG's / DBC-zorgproducten

4.798 3.481

Saldo per
3l-dec-20

€'000

4.798

Gereallseer-
de koslen en Af: Al:
toegereken. verwerkle onlvangen

de w¡nst verl¡ezen voorschotlen
€'000 €'000 €'000

8.018 -1 1.382 14.602

31-dec-20 31-dec-19
€'000 €'000

.927

.765
591

1.484
1.487

323

Totaal voorraden 4.282 3.294

Toel¡cht¡ng:
Op de voorraden is in 2020 is evenals in 201 I geen voorziening voor incourantheid in altrek gebracht.

De toename van de voorraadwaarde kan over bijna de gehele linie toegewezen worden aan de extra voorraden i.v.m. COVID.

31-dec-20 31-dec-19
€'000

8.018
'14.602

I 1.382

€'000

8.644
-8.214
3.051

Onderhanden werk

Totaal (onderhanden werk) 8.018 -11.38? 14.602 4.798

Toelicht¡ng:
Er ziin 4 zorgvèrzekeraars die, na aftrek van voorschottên en nuanceringen, een positief onderhanden werk hebben.
Bij deze 4 veaekeraars zijn de voorschotten nagenoeg ongewi.jzigd waarbij het onderhanden werk is gedaald
(mutatie € 0,5 mln) en saldo schadelaslcontracten (mutatie € 2,4 mln) gestegen ¡s.

Het bedrag op de regel schadelastcontracten is positief als gevolg van ondervulling op de contractafspraak door COVID.
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Stlchtlng Sllngeland Zlekenhuis

5,f ,5 TOEL¡CHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5, Debltourcn en overlgø Yot&ilngen

De spec¡t¡catie is als volgt:

Vorderingen op debiteursn
Vordoringen op golieordo dsbiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingon op gelieerde paililen
Personeelsvorderingen
Vooruitbetaalde b€dragen
Te vorderen zorgverzekôraars oude.iaren
Nog te ontvangon bedragen

Totaal debiteuren ên ovor¡ge vorder¡ngen

6. L¡quide middelen

De specil¡catie is als volgi:

3l'.dsc-20 31-dec-19
€'000€'000

26.999 25.500

10.403
0

7.639
425
162

1.984
3.676
2.709

10.502
42

8.828
1.079

126
1.578

49
3.296

31-dec-1931-dec-20
€'000 €'000

Bankrakoningen
Kassen
Kruisposten

Totaal liquide middelen 39.1 98 40.1 63

liquido middelen staan ter vrüe beschikking.

39. 92
2
5

56
6
1

40.

Hot saldo Vorderingen op debiteuren betreft de openstaande poslen per 31 december 2020. De voorziening debiteuren ultimo 2020
€ 1 99.000 (€160.000 in 2019) en is in mindering gebracht op het saldo debiteuren. De post nog te factureren betreft

welke klaar slaan voor facturatie en de facturatie die begin 2021 heeft plaatsgevonden over DB0-zorgproducten en

post Te vorderen zorgverzekeraars bestaat u¡t oen vordering op ó6n zorgvenekeraar

bêdragen bestaat vooral uit facturen voor contractsn en licenties van 2021

zorgproducten 2020.
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Stichting Slingeland Z¡ekenhuls

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vemogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende coñponenten:

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en over¡ge reserves
Totaal eigen vermogen

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Totaal kapitaal

Bestemmingsrcsetves

Het verloop is als volgt weet te geven:

Bestemm¡ngsreserves:
Huisvesting

Totaal bestemmingsreserves

Algemene en over¡ge teserves

Het veiloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare koslen (voormalig)
Algemene reserves

Totaal algemene en over¡ge reserves

Kapitaal

Het verloop ovet 2019 is als volgt weer te geven:

Kap¡laal

Totaal kapitaal

Bestemmingsresetves

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:
Huisvesting

Totaal bestemmingsreserves

Algemene en oveilge reserves

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten (voormal¡g)
Algemene reserves

Totaal algemene en over¡ge reserves

Saldo per
1-lan-20

€'000

1.861

Resultaat-
beslemming

Overige
mutat¡es

Saldo per
31-dec-20

€'000 €'000 €'000

31-dec-20 31-dec-19
€'000 €'000

1.861 1.861

3.090 3.090
49.794 49.291
ffi w

1.861

--------------¡.-mõî

Overige Saldo per
mutat¡es 31-dec-20

0

1.861 0

Saldo per
f.ian.20

€'000

3.090

-õ'0õ'

Resultaat-
bestemm¡ng

€'000 €'000 €'000

3.0900 0

0 0 3.090

Saldo per Resullaat- Overlge Saldo per
1-¡an-20 bestemming mutalies 31-dec-20

€'000 €'000 €'000 €'000

29.500
19.791

Saldo per
f-ian-19

503
29.500
20.294

49.291 503 0 4!7%

Overige Saldo per
bestemminq mutat¡es 31-dec.l9

€'000 €'000€'000

1.861

€'000

0 1.861

-118_6î------õ'---_-õ.-----13-6j-

Hesullaat-

Saldo per
f-ian.l 9

Resultaat-
bestemming

Overige
mutaties

Saldo per
3f-dec-19

€'000

0 3.090

3'090_-_-_-----õ---___----õ-------1.0-5õ-

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
1-¡an-19 bestemming mutat¡es 31-dec-19

€'000 €'000 €'000 €'000

29.500
1 6.738

29.500
19.791

€'000

3.090

€'000 €'000

0

0

0

0
3.053

46.?38 3.0s3 0 45.251

Toel¡cht¡ng:
De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een beperkte besledingsmogelijkheid is aangebracht en zijn gevormd ten
behoeve van huisvesting Doetinchem.
Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 54.745.000 (201 9: € 54.242.000).
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Stichting Slingeland Z¡ekenhuls

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

- reorganisalie
- persoonlijk budget levensfase
- iubileumverplichtingen
- langdurig zieken
- voorziening aansprakelijkheid

Saldo per Oolalie Onttrekking

1-¡an.20
€'000 €'000

Vrijval Saldo per

31-dec-20

855
0

1.477
1.067
1.'1 00

449
0

86
546
177

€'000

156
0

1.482
445

1.197

€'000

250
0

36
376
346

€'000

0
0

127
300
620

Totaal voorzieningen 4.499 1.047 1.258

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

hiervan > 5 jaar

9, Langlopende schulden (nog voor meer dan een ¡aar)

De spec¡ficat¡e is als volgt:

Schulden aan banken
Ovetige langlopende schulden ( fianciöle lease)

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Stand per 31 december

Af : af lossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 3l decembeÌ

1.008 3.280

31-dec-20

1.067
1.931

282

31-dec-20 31-dec-19
€'000

23.073
922

€'000

28.427 31.390
2.269
5.2322.677

25.750 28.427

2.677 2.677

23.O73 25.750

25.750
0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 23.995 25.750

Het verloop is als volgt weer te geven: [Splitsen voor iedere groep langlopende schulden] 2020 2019
€'000 €'000

0

Toelichting in welke mate (het lotaal 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

2.677
23.073
16.1 15

2.677
25.750
17.794

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

w¡jkt sterk af van de boekwaarde. De reéle waarde bedraagt € 31,6 miljoen.

Toel¡chling per categorie voorziening:
- De voorziening Reorganisatie ziet toe op boventalligheid van medewerkers als gevolg van een reorganisalie.
- De voorziening Jubileumverplichtingen is gevormd ter dekking van toekomstjge jubileum uitkeringen tegen een disconteringsvoet
van 0,441o, in 201 9 bedroeg deze 0,71o/o.
- De voorziening langdurig zieken ziet loe op de loondoorbelaling gedurende de eerste lwee jaar ziekte lijdens het
dienstverband. Sl¡ngeland Ziekenhuis is hiervoor eigenrisicodrager. Het eerste .¡aar wordt 1 00% van het loon doorbetaald en het
tweede jaar 70%. De vooziening heeft betrekking op de verwachte loonkosten (incl. sociale lasten, pensioenlasten en de
transítjevergoeding bij ontslag) voor medewerkers van wie de verwachting bestaat dat zü (geheel dan wel gedeelleliik) niet meer
zullen lerugkeren in het arbeidsproces. De vrijval jn 2020 ziet toe op medewerkers van wie eerder verwacht werd dat zii n¡et meer
zouden teruqkeren in het arbeidsÞroces, maar die in 2020 qeheel dan wel qedeelteliik weer ziin teruooekeerd in het arbeidsoroces.

de methode van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. Dit resulteert in een vrijval ad € 346.000,
vooÍziening aansprakeliikheid is gevormd ter dekking van onderhavige (medische) claims. Het saldo ultimo 2020 is

op het maximaal eigen risico rekening houdend met de verwachting dat het leidt tot een uitstroom van middelen.
voorziening is afgenomen als gevolg een lager aantal ingediende claims en/ol een lagere veMachte claimschade.

ter van 2020De voorziening
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Stichting Slingeland Z¡ekenhu¡s

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Ondeúanden we* ull hootde van DBC'S / DBc-zotgproducten (DBC'9 en oveilge trajecten)

De specilicatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€'000 €'000

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Af : ontvangen voorschotlen
Schadelastconlracten

Totaal onderhanden werk

De specificatie per categorie DBC', / DÙC-zoryproducten
¡s als volgt weer te geven:

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

-5.527
1 1.004
-3.692

-5.788

6.305
2.341

1.785 2.858

Gereal¡seer-
de kosten en
toegerekên-

de winst

Af:
vefwefkte
verliezen

Af:
ontvangen

voorschotlen

Saldo per
0

€'000

-5.527

€'000

3.692

€'000

-1 1.004

€'000

1.785Onderhanden werk

Totaal (onderhanden werk) -5.527 3.692 -1 1.004 1.785

foef¡cht¡ng:
* zijn 4 zorgvepekeraars die, na aftrek van voorschotten en nuanceringen, een negatief onderhanden werk hebben.
De voorschollen zijn subslantieel veranderd ten opz¡chle van 201 9, dit door de COVID bevoorschotting. De overvulling van het
opende schadelastjaar ¡s gestegen met € 14,3 mln. naar € 15,0 mln. Het onderhanden werk hierbi.j is gedaald met
C 0,3 mln naar een totale sland van € 13,5 mln.

11. Oveilge kortlopende schulden

De spec¡fical¡e is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belast¡ngen en premies sociale verzekeringen
Aflossingsverpl¡chlingen komend boekjaar lease verplichling
Schulden lerzake pensioenen

Nog tè betalen salarissen
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Rekening courant med¡sch specialisten
Nog te betalen kosten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase
Overige overlopende passiva

31-dec-20 31-dec-19
€'000

6.582
2.610
4.792

72
210

1.591

3.214
4.242
4.495
3.075

747
1 1.543

109

€'000

8.795
2.677
3.862

0
189

3.290
3.904
'1.904

3.374
3.035

514
10.714

138

Totaal overige korllopende schulden 43.282 42.395

Toelichting:
De kortlopende schulden zijn ultimo 2020 € 0,8 mln hoger dan in 2019. De post crediteuren valt ultimo 2020 2,2 mln lager uit dan
ultimo 201 9. Belastingen en premies sociale verzekeringen stijgt met € 0,9 mln als gevolg van de eindhefling over de zorgbonus. Aan
nog le betalen salarissen is € 1,7 mln minder verschuldigd, vanwege het wegvallen van de reservering eenmalige uitkering. De nog le
betalen kosten ziin € 1,1 mln hooer door een reserverinq voor de afrekeninq mèt de zoroverzekeraars.
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

1 2. Fi na nc iële instÌumenlên

Algemeen
Het Slingeland ziekenhuis maakt in de normale bedrijlsuiloèfening gebruik van uiteenlopende financiële instrumentên die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredielrisico's. Deze betreflen linanciële inslrumenten die in de balans zi.in opgenomen.
Het Slingeland ziekenhuis handelt niet in financiêle derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het
kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niel nakomen door een tegenpartij van aan het Slingeland ziekenhuis
verschuldigde betalingen bliiven evenluele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende
instrumenten. De contractwaarde of tictieve hoofdsommen van de linanciêle instrumentên ziin slechts een indicalie van de mate
waarin van dergelijke linanciële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktris¡co's.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 657" geconcentreerd bii dr¡e grote verzekeraa¡s.
De over¡ge vorderingen op debiteuren kennen een maximaal kredietrisico van €1 60.000.

Fenterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele verander¡ngen in de markNvaarde van opgenomen leningen. De leningen worden
aangehouden tot het einde van de looptiid-

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde f¡nanciële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de langlopende schulden wilkt belangnjk af van de boekwaarde. Dit komt doordat de boekwaarde € 25,8 miljoen
is en de reèle waarde € 31,8 m¡lioen.

Liquiditietsrisico
Bewaking
De onderneming bewaakt de liqu¡diteitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrot¡ngen. Het management ziet erop toe dat
voor de onderneming sleeds voldoende liquiditeiten beschìkbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens
voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de geslelde leningconvenanten te
blijven.

Mitigerende maatregelen
De onderneming ziet erop loe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om gedurende een periode van 365 dagen de veMachte
operationele kosten le dekken, inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierin is geen rekening gehouden met het
eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld, zoals natuurrampen.

Daarnaast beschikt de onderneming over de volgende kredietru¡mte:

- een rekening-couranlkrediet van EUR 1 5.000.000. De te betalen rente bedraagt 1 -maands EURIBOR plus 1 1 0 basispunten.

Pagina 25



St¡chling Slingeland Ziekenhuis

5.1,5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. N¡et ln de balans opgenomen verplicht¡ngen, actlva en regellngen

lnveslerlngsverplichtingen
ln 2020 is voor een tolaalbedrag van € 1 ,04 m¡lioen aan investeringsverplichlingen aangegaan. lnvesteringen
hebben betrekking op invenlaris € 1,02 miljoen en bouwprojecten € 0,02 miljoen.

Huurverplichtingen
De m¡nimale leasebetalingen van de operationele leases waarbij de vennootschap optreedt als lessee, zijn als volgt te
specificeren:
< '1 jaar: € 331.561
'1-5 jaar: € 1.079.854
>5jaar:€559.433

Het bedrag van lease-betal¡ngen dat is verwerkl als last in 2020, bedraagt € 551.221 als minimale leasebetaling.

Huuronlvangslen
ln 2008 is een huurovereenkomst (financial lease) geslolen over de verhuur van het RGC-gebouw aan Ggnet. De huur is aangegaan
voor een periode van veertig jaar.

De bruto invester¡ng in de lease en de conlante waarde van de m¡nimale leasebetalingen van financiële leases waarbij de
vennootschap optreedt als lessor, zijn als volgt te specificeren:
<1jaar:€1.460.590
1-5 iaaï € 5.627.713
> 5.iaaf: € 18.248.978

Kred¡etfaciliteit en gestelde zekerheden

De rekeningcourantlimiet van Slingeland bedraagt € 1 5 miljoen. Voor de rekeningcourant zijn negatieve pledge, positieve
pledge en pari passu als zekerheid gesteld. Deze kredietfaciliteil is in 2020 niet gebruikt.

Berekening solvabiliteitsratio
Slinqeland Ziekenhuis 201 9

Eisen vermoqen € 54.745 x 100% = 43,1 %
Totaalvermogen C127.0A7

De norm voor de solvabiliteilsrat¡o is gesteld op 1 5%

Op 31 maart 201 1 is door de Stichting Slingeland Ziekenhuis ten behoeve van de Stichting Waarborgfonds
voor de Zorgsector een recht van hypotheek en een pandrecht verleend tot zekerheid voor de voldoen¡ng van alle tegen-
woordige en/of toekomstige borgstellingen, vèrslrekle en/of alsnog le verstrekken garant¡es, verstrekt krediet enlof alsnog
te verslrekken krediet. Het recht van 1 e hypotheek is verleend tot een bedrag van € 1 06,4 milioen inclusief rente en koslen op
het ziekenhuis met b¡jbehorende opstallen, parkeerplaatsen en ovedg terrein, plaatselijk bekend Kruisbergseweg 25 te Doet-
inchem. Het pandrecht belreft alle tegenwoordige en toekomstige roerende zaken die volgens verkeersopvatt¡ngen bestemd
zijn om het verbondene duurzaam le dienen en door hun vorm als zodanig ziin te herkennen.

Verpl¡chtingen uil hoolde vdn het mdcrcbeheers¡nslrument

Hel macrobeheersinstrumenl kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwiizing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondhe¡dszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheers¡nstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordl door de NZa jaarl¡iks 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-omzelplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.

Voor 2020 is het mbi-omzetplalond door de NZa vastgesteld op EUR 24.278,2 miljoen (pr¡isniveau 2020).

Bij het opstellen van de jaarreken¡ng 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbÈomzetplafond over 2020. Sticht¡ng
Slingeland Ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voorlkomende
verplichting en deze te kwantifìceren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de
st¡chting per 31 december 2020.
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St¡chting Slingeland Z¡ekenhuis

5.1.6 MUTAT|EOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen
€'000

84.901
72.499

12.402

-2.517

84.969
75.O84

Machines en
installaties

€'000

35.447
28.1 89

7.258

1.064
1.553

0

0

-489

36.51 1

29.742

Andere vaste
bedr¡¡fs-

middelen,
technische en

administratieve
u¡trustino

€'000

Materiële vaste
bedr¡ifsact¡va ¡n

u¡tvoer¡ng en
vooruitbetalingen

op materiële
vaste activa

€'000

Niet aan het
bedri¡fsproces

d¡enstbare
materiële act¡va

Totaal

€'000 €'000

222.993
175.762

0 47.231

8.491
9.844
3.593

0

0 -4.946

231.484
1 89.199

o------ffi

Stand per 1 ianuari 202O
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2020

Mutaties in hel boek¡aar
- ¡nvesteringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel algeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutalies in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve af schrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2020

Af sch rij v i ng s perce ntag e

98.012
75.074

22.938

3.802
5.706

0

0

-1.904

101 .814
80.780

4.633

4.633

3.557
0

3.593
0

-36

8.190
3.593

4.597

0
0

0

0

0

0

0

68
2.585

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

9.885 6.769 21.O34

2,0%-10% 5%-20% 2%-20%
Vanaf 201 3 geen standaard afschrijvingspercentage vanwege versnelde afschrijvingen
in verband met de voorgenomen verhuizing in 2026.
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Stichting Slingeland Z¡ekenhu¡s

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in
groeps-
maatschaÞþiien

Deelnemingen ¡n
overige verbonden
maatschappi¡en

€'000

Vorderingen op
groeps.
maatschappiien

Vorderingen op
over¡ge verbonden
maatschapp¡ien

€'000

Andere
deelneminoen

€'000 €'000

Vorderlngen
op
part¡c¡panten
en op
mãatschappi¡
en waarln
wordt Overige Over¡ge
deelgenomen effecten vorderingen

€'000 €'000 €'000

0 9.857

-586

Boekwaarde per'f januari 2020
Kapitaalstortingen
Resuhaat deelnemingen
Ontvangen dividend / aflossing leningen

Boekwaarde per 31 december 2020

mutat¡eoverzicht onder 5. 1 .7

0 0 0

€'000

218
403

-338
-30

Totaal
€'000

10.075
403

-338
-616

0 0 0 253009.271 9.524
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5.1.8 Overz¡chl langlopende schulden ull¡mo 2020

€'000

Geslelde zekerhede¡
Aflos-

sing 2021

Aflos-
sings-
w¡¡ze

Resterende
loopliid ¡n

iaren elnd
2020

Restschuld
over 5 ¡aar

Restschuld
31 decembel

2020

Aflossing ¡n

2020

N¡euwê
leningên in

2020

Restschuld
3f december

2019

Einde
rentevast-

Per¡ode

Werke-
liike.
rente

Soort lening
Tolale
loop-
ri¡d

HoofdsomAfsluitdalumLen¡nggever

€'000

221
171

13€

22t
1 00f

z0l:
12F

2-6Tt

lneâtr

.tnea¡r

Lineair

L¡neair
Ltnearr

44Atl.ua8llZAt
o2A-4271

o2.269t
1-7021 0
r 1341 O

Æ 2.2691 0
r2 

'5'0t o2.4541

1.2161 0

o1-0ti-2029
î1 -12-?n29

o3-o1 -2Ít29
o2-01 -1 932
01 -o4-2n2o.

3.9 t U%

î a1îø/.

2 7AOô/.

nderhãnds

naiêrhâñds

nderhânds
f,nderhands
5nãerüñæ-
)nderhands
Jnderhands

1

1

20

1fì

2n

1

01-07-201 1 I 2.723
02-06-20081 19.00C
o3-n7-2nlql 2 2^Q

I

n1 -n6-201 ßl 2 4q6

03-12-2018t 1.472
2A-î9-2î1Ãl 1 7ãt

o2-t)1 -201 7 I 5_O00

î2-î1 -2012 I ¿ non

1.o1 -04-201 4t

.o2)

6647)

t237\
r88)
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Opbrengsten zorgprestat¡es, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Overige zorgprestaties

15. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Beschikbaarheidsbildragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Zorgbonus

Totaal

1 6. Overige bedrijîsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

Algemene en administratieve diensten
Maaltijden
Andere hotelmatige diensten
Patiëntgebonden diensten

2020 2019
€'000

171.492
3.315

€'000

167.350
3.822

Totaal 174.807 171.'t72

Toelichting:
De toename van de opbrengsten zorgprestat¡es wordt met name veroorzaakt door de stijging van opbrengsten zorgverzekeringswel.
De opbrengslen zorgverzekeringswet betreft omzet DBC's en overige zorgproducten, de stijging hiervan wordt verklaard door
verhoogde productieafspraken alsmede het resultante van de stijging in dure geneesmiddelen. Daarnaast heeft er een compensatie
plaatsgevonden vanuit de landelijke CB regeling.

2020 201 I
€'000

2.543
2.221
3.092

€'000

2.440
2.077

0

7.856 4.517

2020
€ î00

2019
€'000

2.630
194

1.695
834

1.937
283

1.943
1.335

Totaal 5.353 5.498

Toe!¡cht¡ng:
De stijging van de opbrengsten voor algemene en administratieve diensten wordt veroorzaakt door hogere doorbelastingen van
personeel. De lagere opbrengsten voor de de maaltijden en Andere hotelmatige diensten zijn het gevolg van de afschaling van de zorg
in verband met COVID-19.
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5.f .9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Dotatie / vrijval personele voorzieningen
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

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

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

18. AÍschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie ¡s als volgt:

Afschrijvingen:
- materiéle vaste activa

Totaal afschrijvingen

21. Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De specificatie is als volgt:

Bijzondere waardevermindering van :

- materiële vaste activa

Totaal

2020 201 I
€'000

70.380
1 1.804
5.941
2.729

€'000

66.122
10.953
5.492
3.378

90.854
2.855

85.945
2.838

93.710 88.783

1 .106
233

1.074
243

1.339 r .316

De personele kosten stijgen met € 4,9 mln, deze st¡jging wordt veroorzaakt door hogere lonen en salarissen en de daarmee verband
sociale lasten en pensioenpremies ( € 5,5 mln). Dit wordt met name veroorzaakt door de uitgekeerde zorgbonus en de

van het aantal FTE mel 22.

2020 2019
€'000

9.844

€'000

11.567

-- î1T67

2019

9.844

Toel¡cht¡ng:
Vanaf 201 3 zijn de afschrijvingskosten hoger door de beperking van de levensduur van de materiële vaste activa in verband met de
voorgenomen verhuizing in 2024. ln 2020 is besloten om in 2026 te verhuizen. ln verband met de voorgenomen verhuiz¡ng is ook de
f acilitaire inventaris beperkt versneld afgeschreven.
2020: € 0,7 miljoen
2019: € 2,6 miljoen

2020
€ €

03.593

3.593 0
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.I.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

1 9. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt:

Honorarium vrijgevestigd medisch specialisten

Totaal

20. Ove ri ge bed rijfsko ste n

De speciticatie is als volgt:

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

21. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Sublotaal financiêle baten

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

2020 2019
€'000

27.138

€'000

26.380

27.138 26.380

2020
€ t00

2019
€'000

3.383
9.1 06

36.235
2.875

791
106

3.264
10.737
33.679

2.424
828

53

Totaal overige bedrijf skosten 52.495 50.985

Toelichting:
De overige bedrijfskosten zijn met € 1,5 mln gestegen. Deze mutatie wordt veroorzaakt door met name hogere patiënt- en
bewonersgebonden kosten (+ € 2,6 mln).

De daling van de algemene kosten wordt veroorzaakt door lagere advieskosten (-l € 1,5 mln). De stijging van de patiëntgebonden
kosten wordt veroorzaakt door de inzet en gebruik van extra middelen iv.m. de COVID.

2020 2019
€'000 €'000

3
0

628

0
65

603
667

-852
-403
-144

631

-959
-84
-7

-1.399

Totaal financiële balen en lasten -732 -419

Toelichting:
Het resultaat deelnemingen is per saldo -/- € 338.000. Dil wordt gerealiseerd door positieve resultaten van Oude Slinge B.V. (€54.306)
en Vasovaso B.V. ( € 11.000), terwijl Medirisk een negat¡ef resultaat realiseert (-Ê € 403.000).

-1.050
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Stichting Slingeland Ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25, Wet normeilng top¡nkomens (WNT)

Vootzltter Râad van Bestuur Lld Raad van Beshrur

Aanvanq en einde functieveruullinq in 2020 o7/o7 - 3O/O7 o4/o5 - 3L/72

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

Þienstbetrekkinq? ia ia

ezoldiolno

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 109.582 1 16.731

Beloninqen betaalbaar oD termiin 6.851 7.742
Subtotaal 1 16.433 124.512

Individueel toepasselijke bezoldig¡ngsmax¡mum 1 16.701 732.902

-/- Onverschuld¡gd betâald en nog niet
lerugonwangen bedrag

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

Bezold¡g¡ng 1 16.433 724.572

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

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

foelichting op de vordering wegens
enverschuldigde betal¡ng

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

Voor¿itter Raad van Bestuur

2019

Aanvanq en einde functieveruullino ¡n 2019 o7loL - 37/72

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Þienstbetrekk¡nq? ia
Bezoldisinq

Beloning plus belastbare onkostenverqoedingen 792.OO2

Belon¡ngen betaalbaar op termijn 11.695

Subtotaal 203.697

Indiv¡dueel toepassel¡jke bezoldiqingsmaximum 194.000

Bezold¡g¡ng 203.697

bedragen x c 1 c.W.J,M. van €w¡jk E,L, Bomers

bedragen x C I C.W.J.M. van Ewijk
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting:
De heer Van Ewijk, de heer Bomers, de heer De Folter en mevrouw Schraverus vormden in 2020 de Raad van Bestuur. De heer Van
Ewijk heeft op 3l augustus de organisatie verlaten. De heer De Folter is van 1 februar¡ tot 1 mei in functie geweest. De heer Bomers
heeft van 4 mei tot en met 31 december deel uitgemaakt van de raad van bestuur.

FunctiegGgêvcns Vootzltter Raad van Bestuur Vootzltter Raad \¡an Bestuur

Kalenderiaar 20192lJ2lJ 2lJ20 2l)L9

Þeriode functieveruulling in het kalenderjaar
(aanvang - einde)

N,v.t.
01/03 -
30/04

o7/o7 -37/72 N.v.t.

Aantal kalendermaanden functieveruulling ¡n het
kalenderiaar

N.v.t.62 N.v,t.

Omvang van het dienstverband ¡n uren per
kalenderjaar

305 N.v.t. N.v.t.1240

Indlvldueel toepass€l¡Jke
bêzoldlo¡nosmãximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193 € 747 € 193 € 187

Max¡ma op basis van de normbedraqen per maand N,v,t,53.600 160.800 N,v,t.

Ind¡v¡dueel toepasselüke maximum gehele periode
kalendermaand L Vm 72

53.600 160.800

Ja la
53.600 N.v.t. 160.800 N.v.t.

Bezoldig¡ng (alle bedragên cxcluslef btw)
werKeruK uurtanef tager oan net maxtmum

r il rrtâriFf?
Bezold¡ging in de betreffende periode

Bezoldiging gehele per¡ode kalendermaand 1 Vm
72

53.600 160.800

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
Lerugontvangen bedrag

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

Bezold¡ging 53,600 160.aoo

Het bedrag vân de overschrúd¡ng en de reden
ñaarom de overschrüding al dðn niet ¡s toegestaan

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

foelichting op de vordering wegens
cnverschuldigde betaling

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

bedragen x € I R.i. de Folter J. Schraverus
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toel¡chting:
Mevrouw Kampherbeek vormden samen met de heren Flierman, Jaspers, Heijink, ldema en Catau de Raad van
Toezicht van de St¡chting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix. De bezoldiging van
mevrouw Kampherbeek is verantwoord in de jaarrekening van Stichting Slingeland Ziekenhuis, omdat de bezoldiging
vanuil deze enititeit is voldaan. De bezoldiging van de heren Flierman, Jaspers, Heijink, ldema en Catau is
vanuit Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek voldaan en is verantwoord in de jaarrekening
van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek.

Funct¡cgcgcvens lid Raad van Toezlcht

Aanvanq en einde functievervullinq in 2020 1717 - 3uL2

B.zold¡slno
Sezold lg ing 16.080

79.263
Ind¡v¡ducel tocpassel¡jka
bezold¡qinqsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugonWanqen bedrag

N.v,t,

Bezoldiqinq 16.080

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

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

foelichting op de vordering wegens
onverschuld¡gde betal¡ng

N.v.t.

bedragen x C 1 D. Kampherbeek

Funct¡eg€gêvcns
Functie(s) b¡i beëindiqino dienstverband Bestuurder Bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1

laar waarin dienstverband is beë¡nd¡qd 2020 2020

Ultker¡ng weg€ns beiåindiging van hêt
dlenstverbã1ld

Overeengekomen uitker¡ngen wegens beë¡ndig¡ng
dienstverband

74.526 26.800

Ind¡vidueel toeÞassel¡ik max¡mr¡m 75.000 75.000

fotaal u¡tker¡ngen wegens beëind¡9¡ng
dienstverband 74.526 26.800

Waarvan betaald in 2020 74.526 26.800

Cnverschuld¡gd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

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

Het bedrag van de overschrijding en de reden
¡Jãarom de overschr¡jding al dan n¡et is toegestaan

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

foelichting op de vordering wegens
lnverschuldiqde betal¡nq

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

Gegevens 202O

bedragen x € 1 c.W.l.M. van Ew¡jk R.J, de Folter
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5.f .9 TOELICHÏNG OP DE RESULTATENREKEN¡NG

28. Honoraria acoountant

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaanekening
2 Overige assurance
3 Fiscale advisering
4 Overige dienstverlening

2020 2019
€ €

144
94

114
36

Totaal honoraria accountant 238 150

Toelichting:
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaanekening 2020 (201 9) hebben betrekking op de totale honoraria voor het
onderzoek van de jaarrekening 2020 (201 9), ongeacht of de werþaamheden al gedurende het boekjaar 2020 (2019\ zijn verricht.

29. Transacties met vetbonden parlijen

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

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 27
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring ¡aarrekening

De raad van bestuur van Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix heeft de jaarrekening 2020
opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van I juli 2021.

De raad van toezichl van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix heeft de jaanekening 2020
goedgekeurd in de vergadering van B juli 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

De stichting heefl vier belangrijke gebeurtenissen na balansdatum te melden, namelijk de stand van zaken ten aanzien van het
toezicht door de lGJ, de bestuurlijke crisis en de nieuwbouw en tot slot het vervolg van COVID-1 I in 2021 . Alle gebeurtenissen worden
hieronder separaat toegelicht.

Toezicht IGJ
Zoals in de continiuteitsveronderstelling beschreven is met ingang van 1 5 februari 2021 hel verscherpt toezicht van de lnspectie voor
de Gezondheidszorg en Jeugd (fGJ) beëindigd.

Bestuurlijke crisis
Met ingang van 1 januari 2021 is de defusie een feit. Dit betekent dat het Slingeland Ziekenhuis als zelfstandige entiteit verder gaat. De
voorzitter van de Raad van Besluur Santiz is benoemd als Voorzitter Raad van Bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Daarnaast is
een volled¡g vernieuwde Raad van Toezicht aangetreden.

ln het eerste kwartaal 2021 zal het MSC Achterhoek haar defusie hebben doorgevoerd en zullen afspraken zijn gemaakt over het
financieel ontvlechten van de vakgroepen. De ontstane discussie inzake de vaatchirurgie in de Achterhoek zal naar verwachting voor
de start van het tweede kwartaal zijn beslecht.

Nieuwbouw
ln 2021 zal de visie van het Slingeland nader worden uitgewerkt in relatie tot de nieuwbouw. Dit wordt in het eerste kwartaal 2021
uitgewerkt en getoetst aan het huidige ontwerp. ln het derde kwartaal zal het informatiememorandum voor de nieuwbouw gereed zijn
en zal de start worden gemaakt met de financiering. Naar verwachting zal aan het einde van 2023 de definitieve gunning worden
verstrekt.

lmpact coronavirus (COVID-l 9)
De COVID- 19 impact op onze organisatie en financiën loopt vanuit 2020 door naat 2021 . Begin 2021 is het COVID-1 I dossier wel
complexer geworden door met name mutaties van het virus. Deze mutaties zorgen bijvoorbeeld voor een groter aantal besmettingen
zoals we kunnen zien in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Anticiperend op deze ontwikkelingen zijn begin 2021
overheidsmaatregelen ten opzichte van 2020 verder aangescherpt, door onder andere hel invoeren van een avondklok en het verder
afbouwen van bezoekregelingen. Nader onderzoek naar de impact van de nieuwe mutaties op patiënten en de beschikbare vaccins is
momenteel nog in volle gang.

Door de coronacrisis moest de reguliere zorg mede in opdracht van de Minister van VWS in 2020 en de eerste maanden van 2021 in
een aanlal gevallen (fors) worden uitgesteld. Ook nam het aantal verwijzingen naar de ziekenhuizen en umc's sterk af. Voor 2021 staat
de uitdaging om de zorgverlening in de eerste plaats weer in balans te krijgen. Voordat Stichting Slingeland ziekenhuis capaciteit heeft
om deze zorg in te halen moet de impact van COVID-19 voldoende zijn afgenomen en de (reguliere) zorg weer stabiliseren op de
geplande 100%. Vervolgens wordt het de uitdaging de eerder uitgestelde zorg in te halen. Stichting Slingeland ziekenhuis maakt
plannen en afspraken voor inhaalzorg met zorgverzekeraars.

Voorziene ontvvikkelingen :

Afhankelijk van de duur van deze cris¡s zal een grolere achterstand ontstaan in de reguliere patiëntenzorg. Op het moment dat het
virus landelijk onder controle is, is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze waarop dit kan worden ingelopen.
Een plan inhaalzorg maakt onderdeel uit van de le maken afspraken 2021.

Risico's en onzekerheden:
Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag op de organisatie zal zijn. Op dit moment
zijn er nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld of er een nieuwe golf komt als gevolg van de mutaties op het virus.

Genomen en voorziene maatregelen:
Stichting Slingeland z¡ekenhuis leeft de maatregelen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo goed als binnen de
mogelijkheden na. Met andere ziekenhuizen en UMC's is veelvuldig afstemming over verdeling van patiènten en beschikbaarheid
medische apparatuur en medisch hulpmiddelen.
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Financiële impact:
Wij verwachten dat de contractuele afspraken op financieel gebied, zoals de CB-regeling, voor 2021 afdoende zijn om de financiöle
continuiTeit te waarborgên. We dienen echter scherp de ontwikkelingen, zoals mutaties van het virus en het tempo en de effectiviteit
van vaccineren, te blijven monitoren omdat deze impact kunnen hebben op patiënten, modewerkers, bedrijfsvoering en financiön.
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5.2 OVER¡GE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

ln de statuten is de resultaatbestemming niet bepaald

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Slingeland Ziekenhuis heeft naast de hoofdlocatie in Doetinchem op de Kruisbergseweg
buitenpoliklinieken in Doetinchem op de Gezellenlaan en in Groenlo op de buitenschans. ,, ).. .t 

, j i , 
,

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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w.g. M. Blacquière
Lid Raad van Toezicht

en toezichthouders

€lçDra*a'-

Raad van Bestuur

Lid van Bestuur

wg. Mevrouw E.W.M.T. ter Braak
Toezicht

wg.
Lid Raad van Toezicht

w.g.
Lid Raad van Toezicht
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